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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
Um ponto comum entre os estudos baseados na prática e estudos organizacionais é o desejo de apresentar um novo olhar sobre os fenômenos
organizacionais por meio da aproximação em relação ao que há de efetivamente concreto no trabalho nas organizações (GHERARDI, 2006). Os
estudos sobre tomada de decisão, predominantemente, são centrados em indivíduos, e não na prática da liderança (CREVANI; LINDGREN;
PACKENDORFF, 2010). O cotidiano das organizações é composto pela negociação entre pessoas e grupos, participando e contribuindo para o
mundo social culturalmente estruturado e invariavelmente reconstituído pelas atividades dos atores que o compõem (GHERARDI, 2006). A Tomada
de Decisão se trata de um processo complexo, influenciado diretamente por fatores como variabilidade do mercado, comportamento oportunista,
pela pressão de tempo, dentre outros (EINSENHARDT; ZBARACKI, 1992). Esta tese procurou aproximar duas vertentes teóricas, dos Estudos
Baseado em Práticas (EBP) e da Tomada de Decisão Estratégica, considerando-se o contexto do Top Management Team (TMT). Assim, o objetivo
que norteou este estudo foi o de: Compreender como se constituem os saberes da alta liderança no processo de tomada de decisão à luz do
knowing-in-practice.
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Este estudo se caracteriza como
uma pesquisa aplicada, de caráter
qualitativo, finalidade exploratória, por
meio de um estudo qualitativo genérico,
os quais tem o foco em compreender
um fenômeno ou as perspectivas e
visões de mundo dos indivíduos
investigados (MERRIAM, 2009). Os
estudos qualitativos genéricos não são
guiados por conjuntos de pressupostos
filosóficos, explícito ou estabelecido
(CAELLI; RAY; MILL, 2003).
A pesquisa foi aplicada a 32 gesores
de 7 empresas diferentes, localizadas
na região Sul do país. no período de
16/06/2019
e
23/09/2019.
As
entrevistas
foram
realizadas
majoritariamente de forma presencial,
sendo que apenas uma precisou ser
realizada de forma online. A duração do
total das entrevistas foi de 29 horas e
48 minutos (duração média de 00:55
por entrevista). Depois de transcritas,
as entrevistas foram analisadas por
meio de análise temática, que consiste
em um método de análise que tem por
objetivo
a
identificação,
análise,
interpretação e relato de padrões a
partir de dados qualitativos e tiveram a
utilização do software Nvivo (BRAUN;
CLARKE, 2013).

RESULTADOS
A análise das entrevistas possibilitou a elaboração do seguinte framework:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontam a aproximação entre as práticas dos tomadores de decisão com knowing in practice, evidenciando que os
conhecimentos estão entrelaçados com a ação, que ocorrem de forma construída e realizados nas práticas dos trabalhos no cotidiano. Através da
lente teórica do knowing-in-practice, evidenciou-se que os saberes são contínuos e fluidos, são construídos e modificados cotidianamente, por
meio do conhecimento formal e informal dos gestores e das interações que ocorrem com seus liderados, gestores pares, conselho administrativo e
seus contatos na vida pessoal. O framework resultante representa os saberes dos entrevistados, destacando-se a prática no centro das interações.
O saber prático é mediado pelo que aconteceu no passado e o que foi aprendido com a experiência e na experiência. Esta pesquisa elucida que os
estilos de liderança possibilitam ter um parâmetro do modo como os líderes tomam suas decisões, mas é por meio dos saberes que permitirão
conduzir as equipes de acordo com o contexto que estão inseridos. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de se enfatizar abordagens que
apresentem os líderes como eles efetivamente são.
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