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RESUMO 

O presente trabalho se vincula a estudos anteriores sobre a temática de aprendizagem 
interorganizacional. Uma forma organizacional de adoção crescente é a aliança estratégica 

entre empresas, particularmente em ambientes complexos e de rápida mudança tecnológica,  
nos quais os conhecimentos estão dispersos entre os agentes. Trata-se de uma estrutura de 

governança híbrida, pois combina de elementos do mercado e da hierarquia. Esse tipo de 
arranjo tem sido adotado no setor farmacêutico para diversas atividades, como P&D, 

manufatura e distribuição. Esse  arranjo cria dependência bilateral ao gerar incentivos para 
que o relacionamento perdure no tempo e torna as fronteiras das firmas participantes menos 
definidas em razão dos fluxos bidirecionais de informações, conhecimento, pessoas e, de 

especial interesse para este estudo, modificação ou criação de rotinas relacionadas à 
capacidade relacional, ou seja, capacidade de gestão de parcerias. Nesse contexto, temos uma 

situação em que o interesse de uma organização em realizar determinada transação com 
atributos específicos (o objeto da parceria) determina a adoção de uma dada estrutura de 

governança (a parceria) que pode alterar rotinas da organização e por consequência modificar 
suas capacitações. O objetivo geral do estudo é analisar as relações entre os atributos das 

transações de parceria e as rotinas envolvidas na capacidade relacional no setor farmacêutico 
brasileiro, segmento de saúde humana. Para cumprir esse objetivo, a metodologia do projeto 

tem três fases. A primeira é analisar o setor farmacêutico, segmento de saúde humana, e a 
dinâmica de alianças estratégicas no Brasil por meio de dados secundários e literatura de 

regulação setorial, estrutura de mercado e ambiente tecnológico. A segunda fase é identificar 
os atributos das transações de alianças estratégicas e da capacidade relacional em três 

empresas do setor farmacêutico brasileiro, por meio de estudos de caso. A terceira fase é 
levantar hipóteses tentativas, não definitivas, sobre as relações existentes entre os atributos 

das transações de parcerias estratégica e as rotinas da capacidade relacional. A justificativa 
teórica para o estudo é a identificação de relações entre as abordagens de economia 

organizacional e de capacitações organizacionais, usando os construtos de transações e 
rotinas. Do ponto de vista da contribuição teórica, o trabalho avança a teoria desenvolvendo a 

proposição de que as rotinas da capacidade relacional são mecanismos de governança que têm 
por objetivo diminuir o risco e a incerteza das transações de parceria estratégica. E que ao 

diminuir a incerteza das transações, as rotinas da capacidade relacional se relacionam com o 
desempenho da carteira de parcerias, gerando aprendizagem interorganizacional via o  

acúmulo de capital intelectual e suportando a lucratividade. Propõe que o grau de incidência 
das características das rotinas da capacidade relacional, como complexidade, 

interdependência, incerteza e  frequência é  diretamente proporcional à  incerteza associada à 
parceria e que a experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a capacidade 

relacional. Este trabalho ainda avança propondo que a fonte dos ganhos em desempenho é a 
redução da incerteza associada à parceria e que a capacidade relacional media a relação entre 

os atributos das transações de parceria e o desempenho da carteira de alianças. A contribuição 
metodológica alcançada é notável. Avança-se oferecendo um modelo de mensuração das 

rotinas da capacidade relacional baseado nos trabalhos de Becker (2004, 2005) sobre os 
fatores subjacentes ao construto rotina. Também se propõe a operacionalização dessas 

dimensões. A contribuição gerencial deste trabalho está na verificação que as rotinas da 
capacidade relacional ocorrem de forma imbricada; que a experiência com diversos tipos de 

parcerias ampliam a capacidade relacional; e que a legitimidade parece dar visibilidade às 
organizações nas rotinas de proatividade dos potenciais parceiros. 
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1. Resumo do Plano Inicial e Organização do Relatório de Pesquisa 
 

O plano de pesquisa apresentado no projeto inicial foi parcialmente alterado. A 
questão de pesquisa inicial era: 

 
Qual é a relação entre as transações e as rotinas organizacionais envolvidas 

em parcerias estratégicas de pesquisa e desenvolvimento no setor 
farmacêutico brasileiro, segmento de saúde humana? (Projeto Inicial, p.21) 

 
A partir da revisão da literatura sobre o tema, detalhou-se que as rotinas 

organizacionais que seriam estudadas seriam as relativas à gestão de parcerias, denominadas 
na literatura como capacidade relacional (SCHILKE; GOERZEN, 2010). Nesse sentido, o 

foco da pesquisa passou de rotinas organizacionais de P&D para rotinas vinculadas à  
capacidade relacional, reespecificando-se o problema de pesquisa como segue: 

 
Qual é a relação entre as transações de parceria estratégica e a capacidade 

relacional no setor farmacêutico brasileiro, segmento de saúde humana?  
 

O objetivo geral do estudo foi reformulado para analisar as relações entre os atributos 
das transações de parceria estratégica e as rotinas relacionadas à capacidade relacional no 

setor farmacêutico brasileiro, segmento de saúde humana.  
 

Os objetivos específicos inicialmente propostos eram: 
 

 Objetivo específico 1 - Analisar a dinâmica das alianças estratégicas de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) no setor farmacêutico por meio de dados secundários e 

revisão da literatura de regulação setorial, estrutura de mercado e ambiente 
tecnológico. 

 Objetivo específico 2 - Identificar os atributos das transações de parcerias de P&D 
e das rotinas de P&D em três empresas do setor farmacêutico brasileiro. Trata-se 

da realização de entrevistas em profundidade em cada uma das 3 empresas com os 
gestores que participaram da parceria estudada. Inclui a tanscrição das entrevistas. 

 Objetivo específico 3 - Levantar hipóteses tentativas, não definitivas, sobre as 
relações existentes entre os atributos das transações de parcerias de P&D e as 

rotinas de P&D dos parceiros. 
 Objetivo específico 4 - Elaborar um questionário a partir das hipóteses levantadas 

no objetivo específico 3  
 Objetivo específico 5 - Testar as hipóteses por meio de um teste empírico 

quantitativo com uma amostra de 250 empresas do setor farmacêutico brasileiro, 
segmento de saúde humana. Inclui treinamento, supervisão e acompanhamento da 

empresa especializada que coletará os dados via telefone. Inclui a validação do 
questionário desenvolvido no objetivo específico 4 e a análise estatística dos dados. 

 
Esses objetivos específicos foram adaptados em função da mudança no objetivo geral 

e em função da sugestão de um dos avaliadores de se suprimir o survey proposto nos objetos 
específicos 3 e 4.  Os objetivos específicos foram reespecificados como segue.  
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 Objetivo específico 1 - Analisar a dinâmica das alianças estratégicas no setor 
farmacêutico por meio de dados secundários e revisão da literatura de regulação 

setorial, estrutura de mercado e ambiente tecnológico. 
 Objetivo específico 2 - Identificar os atributos das transações de parcerias e das 

rotinas vinculadas à capacidade relacional em três empresas do setor farmacêutico 
brasileiro. Trata-se da realização de entrevistas em profundidade em cada uma das 

3 empresas com os gestores que participaram da parceria estudada. Inclui a 
transcrição das entrevistas. 

 Objetivo específico 3 - Levantar hipóteses tentativas, não definitivas, sobre as 
relações existentes entre os atributos das transações de parcerias e as rotinas 

vinculadas à capacidade relacional dos parceiros. 
 

Vale destacar a situação atual dos indicadores inicialmente planejados para avaliação 
dos resultados desta pesquisa. Seguem os indicadores e seus status atuais. 

 
1) Apresentar os resultados do estudo às organizações participantes da pesquisa 

Uma cópia do relatório da pesquisa após sua aprovação será encaminhado às 
organizações que participaram do estudo. 

 
2) Publicar dois artigos em anais de congressos, sendo um nacional e outro 

internacional 
No Enanpad de 2010 foi aceito e apresentado o artigo “As Competências 

Organizacionais como Mediadoras da Relação entre Ambiente e Grupos 
Estratégicos: um Estudo no Setor Farmacêutico Brasileiro, Segmento Saúde 

Humana”, discutindo resultados parciais da pesquisa.  
 

No Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica da Anpad de 2010 foram aceitos 
e apresentados dois artigos: “Inovação Tecnológica em Serviços Hospitalares: um 

Estudo de Caso“ e “A Influência da Rede de Parcerias no Crescimento das Firmas 
de Biotecnologia de Saúde Humana na Indústria Brasileira”, discutindo resultados 

parciais da pesquisa. 
 

No V Research Workshop on Institutions and Organizations (RWIO) de 2011 foi 
aceito e apresentado o artigo “Structure and agency in organizational routines: 

exploring the contribution from the structuration theory”, discutindo resultados 

parciais da pesquisa.  
 

No XIII Semead (Seminários em Administração) foi aceito e apresentado o artigo 
“A Evolução das correntes explicativas da Vantagem Competitiva” foi submetido 

publicado”, discutindo resultados parciais da pesquisa. 
 

Na VI Jornada de Iniciação Científica (JIC) do Mackenzie e CNPq foi aceito e 
apresentado o artigo “A Relação entre o ambiente organizacional e a Imitação 

entre empresas na Indústria de Biotecnologia”, discutindo resultados parciais da 
pesquisa, desenvolvidos a partir de pesquisa do PIBIC CNPq de 2010. Esse 

trabalho foi selecionado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie como um dos 
melhores trabalhos de iniciação científica de 2010 e será apresentado na Jornada 
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Nacional de Iniciação Científica (JNIC) da 63ª Reunião Anual SBPC em julho de 
2011. 

No segundo semestre de 2011 serão finalizados os demais artigos vinculados ao 
estudo que serão encaminhados a eventos nacionais e internacionais.  

 
3) Publicar um artigo em periódico nacional e um artigo em periódico internacional 

no período de dois a três anos após a conclusão da pesquisa. 
O artigo “A Evolução das correntes explicativas da Vantagem Competitiva” foi 

submetido publicado no periódico nacional Gestão e Planejamento, v. 11, n. 2, 
p.192-211, jul./dez. 2010.  

 
O artigo “ A Estratégia de Especialização e Vantagem Competitiva em Ambientes 

Turbulentos sob s Ótica da teoria ecológica” foi submetido publicado no periódico 
nacional Análise,  v. 21, n. 1, p. 42-50, jan./jun. 2010. 

 
Todos os trabalhos aprovados e apresentados em eventos no ano de 2010 (listados 

no item anterior) já foram submetidos a periódicos: 3 nacionais  e 2 internacionais. 
No segundo semestre de 2011 serão finalizados os demais artigos vinculados ao 

estudo que serão encaminhados a eventos nacionais e internacionais e 
posteriormente a periódicos nacionais e internacionais. 

 
4) Elaboração de seminários acadêmicos para alunos da graduação e da pós-

graduação e para docentes dos cursos de administração e economia sobre os 
resultados e as experiências metodológicas auferidas 

No segundo semestre de 2010 foram apresentados os seguintes trabalhos na 
Semana de Ciência e Tecnologia do Mackenzie, aberta a alunos e docentes: 

 
 A influência das competências organizacionais e do ambiente competitivo no 

posicionamento estratégico das empresas no setor farmacêutico brasileiro, 
apresentado pelo Prof. Dr. Walter Bataglia, líder desta pesquisa, e pela Profa. 

Ms. Iara Maria Perlis Ferreira.  
 A influência da rede de parcerias no crescimento econômico das firmas de 

biotecnologia de saúde humana na indústria brasileira, apresentado pelo Prof. 
Dr. Walter Bataglia, líder desta pesquisa, e pelo Prof. Antonio Estrella. 

 A inovação tecnológica em serviços hospitalares, apresentado pela Profa. Dra. 
Claudia Klement, membro do grupo de pesquisadores desta pesquisa. 

 
 

1.1 Organização do Relatório de Pesquisa 

 

Nesta primeira seção retomou-se o projeto da pesquisa inicialmente apresentado. Na 
segunda seção será apresentada a contextualização do problema de pesquisa, o objetivo geral 

e a justificativa e a relevância da pesquisa. Na terceira seção, apresenta-se a base teórica que 
fundamentou a pesquisa. Na quarta se desenvolve a metodologia e a estratégia de ação 
adotada. Na quinta seção se apresenta os resultados obtidos e sua análise. E por fim na sexta 

seção, se apresentam as conclusões desse trabalho. 
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2. Introdução  
 

O presente projeto de pesquisa se vincula a estudos anteriores que focam o 
relacionamento existente entre organizações que aprendem uma com a outra (INGRAM, 

2005; POWELL et al., 2005; POWELL et al. 2000; DYER; NOBEOKA, 2000; POWELL; 
KOPUT; OWEN-SMITH, 1996). Alianças estratégicas aparecem como centrais 

particularmente em ambientes competitivos complexos e de rápida mudança tecnológica 
(POWELL, 1987). Trata-se de um contrato de longo prazo com diversas configurações 

possíveis enquadrado na categoria de estrutura de governança híbrida, pois representa a 
combinação de elementos do mercado (pela necessidade de negociação e monitoramento) e da 

hierarquia, visto que apresenta um grau de coordenação superior ao mercado. Esse tipo de 
arranjo tem sido adotado no setor farmacêutico para diversas atividades, como pesquisa e 

desenvolvimento, manufatura ou distribuição, seja no âmbito global (POWELL  et al., 2005; 
POWELL et al., 1999; POWELL; KOPUT; OWEN-SMITH, 1996; PISANO, 1989, 1991), 

quanto no Brasil (BARRELLA; BATAGLIA, 2008a, 2008b; ESTRELLA; BATAGLIA, 
2010; DAL POZ, 2006; FUNDAÇÃO BIOMINAS, 2007). Sua natureza jurídica pode variar 

também desde contratos de longo prazo, joint-ventures, ou criação de empresas com o fim 
específico de administrar a parceria. 

Esse tipo de arranjo cria uma situação de dependência bilateral, no sentido de criar 
incentivos para que o relacionamento perdure no tempo. Outro impacto é que as fronteiras das 

firmas participantes tornam-se menos definidas, visto que podem ocorrer fluxos bidirecionais 
de informações, conhecimento, pessoas e, de especial interesse para este estudo, modificação 

ou criação de rotinas relacionadas à coordenação das parcerias ou às transações envolvidas. 
Nesse contexto, temos uma situação em que o interesse de uma organização em realizar 

determinada transação com atributos específicos (o objeto da parceria) determinam a adoção 
de uma dada estrutura de governança (a parceria) que pode alterar o conjunto de rotinas de 

coordenação das relações interorganizacionais existentes na empresa e por consequência 
modificar suas capacitações. Assim, uma questão de pesquisa pertinente é a que motiva o 

presente trabalho:  
 

Qual é a relação entre as transações de parceria estratégica e a capacidade 
relacional no setor farmacêutico brasileiro, segmento de saúde humana?  

 
A justificativa teórica para o estudo é a identificação de relações entre as abordagens 

de economia organizacional e de capacitações organizacionais, usando os construtos de 
transações e rotinas. A economia organizacional focaliza a eficiência organizacional e tem 

implicações claras para a governança das transações. Essa abordagem tem sido criticada por 
oferecer poucas explicações sobre a heterogeneidade organizacional, que leva a diferenças 

sustentadas de desempenho. Por outro lado, a literatura de capacitações tem sido considerada 
a teoria que explica justamente a heterogeneidade e as diferenças de desempenho, mas tem 

sido criticada por sua inabilidade em tratar das formas organizacionais e estruturas de 
governança que criam essas diferenças em capacitações.  

As discussões e debates entre essas duas literaturas têm persistido por no mínimo 
quinze anos, e parecem ter evoluído por meio de três estágios. O primeiro seria a oposição, na 

qual os pesquisadores argumentam que as abordagens seriam fundamentalmente diferentes ou 
até opostas. O segundo estágio seria a complementaridade, no qual os pesquisadores 

sustentam que cada teoria lida com aspectos distintos mas complementares das organizações e 
da estratégia. O terceiro estágio seria a integração emergente, na qual alguns estudiosos 
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argumentam que as duas visões são mais do que complementares e que elas poderiam ser 
genuinamente integradas. Entretanto, apesar da promessa de integração, as duas literaturas 

continuam a se apresentar justapostas em vez de integradas de forma adequada. 
O presente projeto de pesquisa insere-se no terceiro estágio, ao buscar uma integração 

real entre as abordagens de economia organizacional e de capacitações. Aparentemente a 
abordagem de economia organizacional pode ser aprimorada com a análise de aspectos 

internos à organização afetados pelas transações, como as rotinas e capacitações. Para as 
abordagens de capacitações, pode ser útil a agregação de aspectos relacionados às transações 

e estruturas de governança híbridas.  
Outra justificativa é o potencial de geração de implicações para a gestão de parcerias 

estratégicas, na forma de conhecimentos sobre a criação e evolução das rotinas associadas às 
transações governadas nestes arranjos. O conhecimento do impacto das transações presentes 

em alianças estratégicas poderá favorecer o aprimoramento na gestão das rotinas 
organizacionais envolvidas, com o possível planejamento da aquisição de ativos 

complementares e de programas de treinamento para a obtenção de competências técnicas e 
gerenciais necessárias. 

Completa a oportunidade para a pesquisa o fato de o tema apresentar forte enlace 
cooperativo entre universidades e entidades promotoras governamentais, empresariais e 

associativas, tendo em vista a análise da relação entre o ambiente competitivo (transação de 
aliança estratégica) e a aprendizagem interorganizacional (adaptação ou criação de rotinas). O 

tema está diretamente relacionado com a capacidade das empresas competirem e 
sobreviverem.  

A compreensão das alianças parece ser um desafio recompensador, visto que 
representam um poderoso vetor de aprendizagem interorganizacional, ao gerar competências 

que são utilizadas em alianças posteriores ligadas a outros processos de negócios. Com base 
neste cenário, este trabalho oferece uma contribuição importante para iluminar a questão da 

aprendizagem interorganizacional do ponto de vista do relacionamento das organizações com 
seus parceiros estratégicos via a relação entre transação de aliança estratégica e adaptação de 

rotinas organizacionais. 
O estudo tem caráter eminentemente exploratório e multidisciplinar, exigindo que os 

pesquisadores desenvolvessem uma base conceitual que abrange áreas do conhecimento 

distintas tais como teoria organizacional, estratégia empresarial e economia evolucionária. 

Fazer a busca nos vários corpos teóricos, promover a integração conceitual das áreas e os 

devidos recortes necessários para se estabelecer as delimitações da pesquisa foi um dos 

grandes desafios que este projeto enfrentou, mas é também uma de suas maiores 

contribuições. 
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3. Fundamentação Teórica 
 

Com o artigo “The nature of the firm”, Coase (1937) estabeleceu uma agenda de 
pesquisa que gerou resultados relevantes para a economia organizacional, particularmente no 

desenvolvimento da Nova Economia Institucional. Segundo Klein e Lien (2009), Coase 
formulou três questões fundamentais: Por que as firmas existem? O que determina as suas 

fronteiras? Como as firmas devem se organizar internamente? Para responder à primeira 
questão Coase considerou os “custos de usar o mecanismo de preços”, conceito que ficou 

conhecido como “custos de transação”, ou custos de contratação, que foi recuperado nas 
décadas de 1970 e 1980 para a construção de uma elaborada teoria sobre a existência da firma 

(ALCHIAN; DEMSETZ, 1972; WILLIAMSON, 1975, 1979, 1985; KLEIN et al., 1978;  
GROSSMAN; HART, 1986).  

A segunda questão tem gerado uma extensa literatura em organização industrial, 
estratégia, finanças corporativas e teoria organizacional. Coase (1937, p.393-94) pergunta: 

“por que um empreendedor não organiza uma transação a menos ou uma a mais”, que está 
relacionada à questão de Williamson (1996, p.150): “Por que uma grande firma não pode 

fazer tudo ou mais do que uma coleção de pequenas firmas faz?” Como Coase reconhece em 
1937, as vantagens de custos de transação da organização interna não são ilimitadas, e as 

firmas têm um tamanho e formato ótimo. Entretanto, a descrição desses limites tem sido uma 
tarefa desafiadora (KLEIN; LIEN, 2009).  

Williamson (1991) adota a definição de firma como um nexo de contratos e avança em 
relação à proposta de Coase (1937), consolidando a economia dos custos de transação (ECT). 

Os pressupostos comportamentais dos agentes são a racionalidade limitada e o oportunismo. 
A racionalidade limitada refere-se à incapacidade dos agentes processarem todas as 

informações e possibilidades futuras durante a realização de transações, o que resulta em 
contratos incompletos. O oportunismo refere-se à busca do interesse próprio com avidez, 

possível nos relacionamentos. Na construção de sua teoria, a unidade de análise é a transação, 
que seria considerada nas dimensões de freqüência, incerteza e especificidade dos ativos, 

sendo esta última predominante nos estudos empíricos. A especificidade de ativos refere-se ao 
potencial de perda de valor dos investimentos necessários à realização da transação, se esta 

não se realizar. A escolha das estruturas de governança para as transações seria determinada 
pela busca da minimização dos custos de transação. As possibilidades seriam o mercado, as 

formas híbridas (contratos de longo prazo) ou a integração vertical (firmas). Apesar dos 
resultados positivos em um volume expressivo de estudos empíricos (MACHER; RICHMAN, 

2008), a ECT tem sido questionada pelo caráter estático das análises geradas, pelo foco 
excessivo na dicotomia entre mercado e hierarquia e por desconsiderar a inserção das 

organizações em redes de relações pessoais, conforme Granovetter (1985). 
Por outro lado, as abordagens de capacitações organizacionais têm buscado 

compreender os processos de adaptação e mudança das organizações como formas de ajuste a 
ambientes mutáveis (TEECE et al., 1994, DOSI et al., 2000). O conceito de rotinas foi 

considerado na formulação dessas abordagens por representar a expressão das capacitações e 
competências organizacionais durante a realização dos processos de negócios em qualquer 

etapa da cadeia de valor. Para Becker (2004) rotinas são padrões recorrentes de interações 
entre agentes. O autor destaca o papel de preservação do conhecimento organizacional, ao 

oferecer soluções para problemas construídos ao longo do tempo nas organizações. O 
conceito ganhou destaque a partir de Nelson e Winter (1982), que consideram as rotinas como 

a unidade básica de variação, seleção e replicação que permite a adaptação das firmas às 
mudanças do ambiente, o que explicaria o funcionamento dos sistemas econômicos no âmbito 
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da teoria evolucionária proposta por estes autores. Após mais de vinte anos desta proposta, o 
conceito de rotinas ainda está cercado de ambigüidades e apresenta dificuldades de 

operacionalização em estudos empíricos, conforme identifica Becker (2004), em uma extensa 
revisão da literatura.  

O tema das rotinas é tratado por Williamson (1999), ao apresentar a trajetória da ECT, 
na qual a definição e operacionalização da transação como unidade de análise permitiu a 

formulação e o teste de hipóteses sobre a escolha das estruturas de governança em estudos 
empíricos. Para esse autor a abordagem de competências ainda teria um caminho a percorrer 

no sentido da operacionalização dos construtos, principalmente o conceito de rotinas, que 
seria um candidato promissor para a posição de unidade de análise. 

Interessantemente, alianças estratégicas com objetivo de aprendizagem 
interorganizacional têm surgido com taxa crescente no setor farmacêutico, tanto no exterior 

(POWELL et al., 2005) como no Brasil  (ESTRELLA; BATAGLIA, 2008; FABÍOLA; 
BATAGLIA, 2008). Este projeto busca identificar as relações existentes entre as transações 

de parceria estratégica em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e as rotinas organizacionais de 
P&D no setor farmacêutico brasileiro, segmento de saúde humana.  

Nesta primeira seção será apresentado um breve referencial teórico sobre o tema em 
questão, apresentando a justificativa e a relevância do tema. Inicia-se com uma revisão 

sintética da literatura sobre: a) a abordagem da economia organizacional e as transações; b) a 
abordagem das capacitações e rotinas organizacionais; c) parcerias estratégicas; d) relações 

entre a economia organizacional e as capacitações organizacionais; e e) panorama preliminar 
sobre o setor farmacêutico brasileiro.  

Na segunda seção se apresentam os objetivos e as justificativas do projeto de pesquisa. 
Na terceira se desenvolve a metodologia e a estratégia de ação. Na quarta seção está o 

cronograma de atividades é explicitado. Na quinta os produtos do projeto são explicados. E 
por fim, são apresentadas as principais referências bibliográficas. 
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3.1 A Abordagem da Economia Organizacional e as Transações  

 

Nesta seção são apresentadas algumas contribuições na evolução da abordagem da economia 
organizacional, com base no estudo de Coase (1937). Na primeira subseção são descritas duas 

vertentes de teorias da firma com base em uma visão contratual, a primeira baseada no 
conceito de produção em equipe e a segunda na questão do alinhamento de interesses entre o 

principal (proprietário da firma) e o agente (administrador). Na segunda subseção descreve-se 
com mais detalhes a abordagem da economia dos custos de transação, que focaliza a transação 

como unidade de análise e a escolha de estruturas de governança minimizadoras dos custos de 
transação, mas não aprofundou os aspectos de organização interna da firma. 

 
 

3.1.1 Visões Contratuais da Firma 

 

No artigo “Production, information costs, and economic organization”, Alchian e 
Demsetz (1972) partem de dois pressupostos. O primeiro é que os contratos em geral 

favorecem a especialização dos agentes com base nas vantagens comparativas de cada um e 
promovem ganhos de eficiência econômica ao estimular as transações. O segundo pressuposto 

é que existe vantagem do trabalho em equipe com a união de vários insumos, por oferecer um 
resultado global superior ao que seria obtido com a soma da produção dos agentes operando 

de forma independente. Por outro lado, o trabalho em equipe apresenta dificuldades para a 
mensuração da produtividade de cada agente detentor de insumos. Os autores consideram que 

o monitoramento centralizado do comportamento dos agentes pode ser economicamente 
eficiente neste tipo de arranjo para coibir atitudes oportunistas, como o relaxamento no 

cumprimento de obrigações ou uso privado dos recursos da firma.  
Com essas bases, os autores apresentam a definição da firma como uma entidade 

formada por uma classe especial de contratos, que envolvem a reunião e uso conjunto de 
insumos e a presença de um agente central que participa de todos os contratos e organiza de 

forma eficiente o uso dos insumos em situações de trabalho em equipe. Na firma clássica esse 
agente central é chamado de monitor ou dono da empresa, que tem o direito de renegociar 

todos os contratos de forma independente e pode até vender essa posição no mercado. Por 
essas características, os autores consideram que as firmas podem atuar como mercados 

eficientes, em razão da facilidade de comunicação e disponibilidade de informações entre os 
agentes e o monitor, o que favorece a realocação de recursos e o ajuste de estratégias.  

Pode-se considerar que, para esses autores, o objetivo da firma é coordenar o trabalho 
em equipe e reduzir os custos para a obtenção de informações sobre o desempenho dos 

funcionários com a atuação de um monitor ou proprietário, que teria direito ao resíduo final 
resultante das atividades da firma. 

No artigo “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure”, Jensen e Meckling (1976) apresentam uma abordagem inovadora que se tornou a 

base para a Teoria da Agência. Os autores partem de uma discordância com a visão da firma 
como função de produção e da percepção de que as teorias disponíveis não tratam de como 

obter um equilíbrio entre os objetivos individuais conflitantes dentro da firma. Para construir 
a sua teoria, utilizam os conceitos de direitos de propriedade e de custos de agência. Eles 
observam que a definição dos direitos de propriedade individuais envolve a distribuição de 

custos e retornos entre os participantes da organização. Como essa definição depende do 
contrato, o comportamento dos indivíduos será influenciado pelo formato desse contrato. Os 

autores definem uma relação de agência como um contrato pelo qual uma ou mais pessoas 
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(chefes) empregam outra (agente) para realizar determinado serviço em seu nome, o que 
envolve delegar autoridade de decisão para o agente. Os autores definem relação de agência 

como um contrato pelo qual uma ou mais pessoas (chefes) empregam outra (agente) para 
realizar determinado serviço em seu nome, o que envolve delegar autoridade de decisão para 

o agente. 
Considerando que ambos buscam maximizar a utilidade, nem sempre o agente se 

comportará de acordo com os interesses dos chefes. Não é possível garantir que gerente tome 
ações ótimas para os chefes a custo zero, visto que existem custos de monitoramento e de 

compromisso. Os autores consideram a existência dos custos de agência e elaboram uma 
teoria de estrutura de propriedade corporativa que leva em conta as compensações disponíveis 

ao gerente-empreendedor entre títulos de propriedade (ações e outros) e de débito, internos e 
externos. Assim, o objetivo da firma seria promover o alinhamento de comportamento e 

objetivos entre os agentes e o principal, por meio de um conjunto de incentivos e alocação de 
direitos de propriedade.  

 
 

3.1.2 A Economia dos Custos de Transação 

 

3.1.2.1 Fundamentos 

 

O principal movimento conceitual da ECT é descrever as firmas não em termos da 
economia neoclássica (como função de produção), mas em termos organizacionais (como 

estruturas de governança). O argumento básico da ECT é reconhecer que em um mundo de 
custos de transação positivos, os acordos para trocas precisam ser governados, e que, 

dependendo das transações a serem organizadas, algumas formas de governança são melhores 
que outras. Um exemplo básico seria a aquisição de um insumo em uma cadeia produtiva de 

um agente externo ou a incorporação da fabricação do insumo dentro da firma. Trata-se da 
escolha entre o suprimento externo e a integração vertical de determinada etapa produtiva. O 

suprimento externo pode ser feito em condições de mercado ou contratos de longo prazo, que 
seriam as possíveis estruturas de governança. Se a atividade for internalizada, a estrutura de 

governança adotada seria a hierarquia. 
Além de reconhecer a possibilidade de escolha da estrutura de governança, a teoria 

argumenta que essa escolha é orientada por critérios de eficiência em custos de transação. A 
proposição é que as organizações e as estruturas de governança que persistem no tempo 

tendem a ser as mais eficientes. Como conseqüência dessa afirmação espera-se que os 
arranjos contratuais relativamente menos eficientes sejam substituídos por outros mais 

eficientes (MILGROM; ROBERTS, 1992). 
Segundo Simon (1955) os custos de transação surgem principalmente em razão dos 

limites da cognição humana. Independente de quaisquer pretensões que os agentes possam ter 
para agir racionalmente, existem limitações em capturar, processar e comunicar informações e 

tais limitações afetam o nível de racionalidade desses agentes. Segundo o autor existem pelo 
menos três fontes de custos de transação. Primeiro, os indivíduos são limitados em sua 

capacidade de planejar o futuro. Apesar dos melhores esforços para lidar com a complexidade 
e imprevisibilidade do mundo à sua volta, os indivíduos não possuem o conhecimento e a 
habilidade de fazer previsões acuradas e planejar para todas as contingências que podem 

surgir. Segundo, mesmo que um planejamento perfeito fosse possível, as partes contratantes 
têm dificuldade em desenvolver uma linguagem comum para descrever ações e situações, 

especialmente sobre assuntos com os quais eles tenham pequena experiência anterior. 
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Terceiro, assumindo que as partes podem planejar e negociar um contrato que inclua todas as 
contingências, frequentemente ainda fica difícil para eles comunicar seus planos de forma que 

um terceiro não informado (por exemplo, um júri) possa fazer valer o contrato e por outro 
lado, é difícil para esse garantidor verificar o que as partes reclamam no caso de uma disputa 

(MACHER; RICHMAN, 2008)  
Na construção da teoria, buscou-se identificar quais aspectos das transações deveriam 

ser considerados para a escolha da estrutura de governança mais eficiente. Um dos temas 
relevantes é a adaptação dos agentes às mudanças em condições ambientais ou contratuais. 

Williamson (1971) analisou as ineficiências que surgem após a celebração de contratos, 
quando existe a barganha em relações bilaterais nas quais há assimetria de informações. O 

autor verificou situações em que a decisão de integrar verticalmente não afetaria a facilidade 
de se tomar decisões seqüenciais em ambientes nos quais a incerteza seja resolvida ao longo 

do tempo.  
Outro conceito útil na construção da teoria foi o de contratos incompletos, proposto 

inicialmente por Simon (1951) ao analisar a possibilidade de se estabelecer contratos de 
trabalho no mercado ou dentro da firma. Williamson (1975) adota esse conceito para analisar 

a integração vertical. A ECT tem como premissa que todos os contratos são incompletos, seja 
pela incerteza dos eventos no ambiente ou pela incapacidade dos agentes em processar 

informações relacionadas à transação ou prever todos os possíveis desdobramentos de uma 
relação contratual. A limitação humana ao processamento de informações ficou conhecida 

como racionalidade limitada e tornou-se um dos pressupostos comportamentais da ECT. 
Uma implicação econômica para a incompletude dos contratos é que as partes estão 

vulneráveis a esforços calculados por outros para enganar, evitar o cumprimento, trapacear ou 
outra forma para levar vantagem sobre as vulnerabilidades dos parceiros de transação, ou seja, 

o oportunismo dos agentes se torna uma fonte potencial para os custos de transação. O 
comportamento oportunista, definido por Williamson (1985, p.47) como uma ação intencional 

“em que os agentes econômicos buscam os seus próprios interesses nas transações, agem em 
benefício próprio aproveitando-se de lacunas ou omissões contratuais em detrimento dos 

parceiros”, é o segundo pressuposto comportamental em que a ECT se apoia. Nesse sentido, a 
fim de minimizar os custos das ações oportunistas e evitar riscos contratuais para consumar as 

transações, os agentes selecionam os arranjos institucionais ou estruturas de governança que 
variam de mercado à hierarquia em razão das diferenças de incentivos, controles 

administrativos e regimes legais sobre contratos (WILLIAMSON, 1991).  
As formas de organização de mercado se baseiam nos preços para sinalizar 

oportunidades para a adaptação autônoma à mudança das condições ambientais a fim de 
explorar novas oportunidades de lucro. Já a estrutura de governança hierárquica se apóia na 

natureza do relacionamento unificado de domínio da firma, o qual ajuda a estabelecer os 
objetivos da corporação de forma clara facilitando o aproveitamento dos recursos físicos e 

humanos de forma eficiente para organizar as transações e reduzir os custos do 
comportamento oportunista (COLLIS; MONTEGOMERY, 2005)  

As estruturas de governança formam um continuum onde em uma extremidade estaria 
o mercado e na outra estaria a hierarquia. Entre esses extremos haveria uma infinidade de 

formas contratuais chamadas de híbridas, que podem ser associadas aos contratos de longo 
prazo. Assim, o movimento do mercado para a hierarquia envolve o balanço entre os 
incentivos e as propriedades de adaptação autônoma dos mercados por um lado e as 

salvaguardas adicionadas e as propriedades de coordenação centralizada da organização 
interna por outro lado.  
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Não obstante aos diferentes mecanismos de governança, como mercados, formas 
híbridas, firmas ou escritórios, um aspecto importante a observar é que tais formas não devem 

ser examinadas isoladamente, pois, a identificação e explicação dos atributos que definem 
cada modo genérico de governança são considerados aspectos centrais  para se economizar 

em custos de transação Williamson (1991)  
Além da exposição, em maior ou menor grau, aos pressupostos comportamentais da 

racionalidade limitada e do comportamento oportunista, as transações estão sujeitas a 
atributos objetivos inerentes às próprias transações (WILLIAMSON, 1975, p.8) dentre os 

quais se destacam a especificidade dos ativos, a frequência das transações e a incerteza. A 
variação destas características expõe os limites da racionalidade humana e facilita a ação 

oportunista dos agentes econômicos (CARSON; MADHOK; WU, 2006). Essas dimensões 
serão exploradas nos próximos tópicos. 

 

3.1.2.2 Especificidade dos ativos 

 
 Williamson (1978) argumenta que numa relação bilateral onde as firmas possuem 

ativos essenciais para a transação, existe maior possibilidade de que uma prejudique a outra 
ao se recusar a utilizar esses ativos. Os autores observam que essa situação apresenta maior 

probabilidade de ocorrer se houver a necessidade de investimentos iniciais que não podem ser 
recuperados completamente se a transação deixar de ocorrer. Esse tipo de ativo é chamado de 

específico, ou seja, cuja especificidade se caracteriza por investimentos em ativos que não 
podem ser reempregados sem sacrifício do seu valor produtivo, caso o contrato for 

interrompido ou encerrado prematuramente (WILLIAMSON, 1991; GEISKENS; KUMAR, 
2006). Nesse sentido, o aumento da especificidade dos ativos transacionados implica numa 

diminuição do reaproveitamento do investimento e, consequentemente, maior dependência 
bilateral surgirá entre as partes, tornando a continuidade do relacionamento uma fonte de 

especial valor econômico. Williamson (1985, p.86) afirma que “sem os ativos específicos o 
mundo dos contratos seria em muito simplificado e a ECT perderia a maior parte do seu poder 

preditivo, pois, sem os mesmos haveria uma diminuição do risco e muito dos incentivos 
contratuais perderia seu valor”.  

Os ativos específicos são classificados em seis diferentes tipos de especificidade a 
saber:  a) especificidade locacional, cujo valor econômico está associado aos retornos 

específicos reunidos em função da proximidade espacial entre as empresas na cadeia 
produtiva, caracterizado por economias com o transporte e a armazenagem e pela imobilidade 

dos recursos (NUNES,2007); b)  especificidade  dos ativos físicos, caracterizada por 
investimentos efetuados por uma ou ambas as partes da transação, em máquinas, equipamentos 

ou instalações (HOFFMAN; NEWMANN; SPECKBACHER, 2010; NOOTEBOOM; 
BERGER; NOORDERHAVEN, 1997); c) especificidade de ativos humanos, caracterizada por 

qualificações e habilidades específicas acumuladas por funcionários que desenvolvem a 
produção de bens e serviços mais eficazmente que outros trabalhadores (JOSKOW, 2005; 

HOFFMAN; NEWMANN; SPECKBACHER, 2010; HUNTER; WEBSTER; WYATT 2005; 
NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 199); d) especificidade dos ativos dedicados 

relacionada ao montante de investimento, cujo retorno, depende da transação com um agente 
particular (AZEVEDO, 2000; HUNTER; WEBSTER; WYATT 2005; CARSON; MADHOK; 
WU (2006); POPPO; ZENGER (1998); e) especificidade da marca, um capital intangível que se 

materializa por investimentos ao longo dos anos na reputação da empresa e, finalmente, f) 
especificidade temporal, cujo valor depende, sobretudo, do tempo em que a transação é 
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processada, sendo especialmente relevante na negociação de produtos perecíveis (NUNES, 2007; 
CARVALHO; MOORI, 2007).  

Não obstante, a especificidade por si só não é condição suficiente para gerar os custos 
de transação, sua relevância ganha contornos em ambientes incertos onde os limites da 

racionalidade são realçados. A incerteza é a segunda dimensão apontada na literatura de ECT 
como responsável por diferenças entre as transações e será observada no próximo tópico. 

 
3.1.2.3 Incerteza 

 
O conceito de incerteza foi definido inicialmente na ECT em termos da complexidade 

dos eventos e pode ser entendida como uma variável que evidencia a racionalidade limitada 
dos agentes econômicos, ou seja, está associada com os aspectos do ambiente em que as 

transações são processadas, como as mudanças imprevisíveis no ambiente de transação; a 
escassez ou ausência de informações, em especial as informações distorcidas introduzidas 

estrategicamente no ambiente das transações para confundir os gestores na tomada de decisão 
(AZEVEDO, 2000).  

Os distúrbios provocados pela incerteza, entretanto, “por si não resultam em falhas de 
mercado, mas é da ligação entre a incerteza e os fatores comportamentais, como a 

racionalidade limitada e o comportamento oportunista, que  resultam as dificuldades para se 
negociar” (WILLIAMSON; 1975, p.7). Tais dificuldades emergem à medida que a 

continuidade do relacionamento se torna um fator importante a ser considerado nas 
transações.  

Williamson (1985) passou a tratar o conceito de incerteza com maior objetividade 
distinguindo-a em três diferentes tipos. Em conformidade com Koopmans (1957) o primeiro 

tipo foi definido como incerteza primária e está relacionado às contingências ambientais que 
emergem das ações aleatórias da natureza e das mudanças imprevisíveis nas preferências dos 

consumidores. O segundo foi definido como incerteza secundária e está relacionado com a 
falta de informações que emerge na tomada de decisão no que tange às estratégias ou planos 

feitos pelos concorrentes. Finalmente, a incerteza estratégica ou comportamental que é 
atribuída ao oportunismo ou às características peculiares das ações humanas em criar 

deliberadamente estratégias para distorcer, encobrir ou mascarar as informações.  
  No estudo conduzido por Santoro e McGill (2005) para avaliar a opção por estrutura 

de governança híbrida em 642 parcerias estratégicas de 1995 a 2000, os autores concluíram a 
governança por aliança depende do tipo de incerteza confrontada, ou seja, a incerteza em 

relação ao parceiro de transação, definida como a falta de habilidade para efetuar previsões 
precisas sobre as exigências no relacionamento;  a incerteza em relação à tarefa, definida em 

termos da dificuldade para monitorar e avaliar as contribuições e potencialidades de um 
parceiro ao longo dos estágios de desenvolvimento tecnológico;  e a incerteza tecnológica, 

definida como ausência de parâmetros para estimar a distribuição da demanda de mercado 
para uma determinada tecnologia, bem como pela falta de habilidade para prever com 

precisão as exigências técnicas no relacionamento. 
  Além da especificidade dos ativos e da incerteza, a terceira dimensão que afeta as 

transações é a frequência com que tais transações ocorrem e será apresentada a seguir. 
 

3.1.2.4 Frequência das Transações  

A frequência com que uma transação ocorre é outra dimensão identificada por 

Williamson (1985) capaz de influenciar a escolha da melhor forma organizacional com vistas à 
minimização dos custos de transação. De acordo com o autor, a transação de ativos específicos 
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por mecanismos de governança mais especializados implica em custos elevados, que podem ser 
diluídos em função dos benefícios e do grau de utilização desses mecanismos. Nesse sentido 

Farina, Azevedo e Saes (1997) apontam que a frequência com que uma transação é efetuada 
eleva o grau de confiança entre as partes, reduzindo com isto, os gastos associados com a coleta 

de informações, elaboração e monitoramento de contratos mais complexos visando coibir as 
ações oportunistas.  

Para Azevedo (2000, p. 38) “à medida que as transações se tornam recorrentes as partes 
podem desenvolver reputação, o que limita seu interesse em agir de modo oportunista para obter 

ganhos de curto prazo”. Dessa forma, a recorrência de uma transação possibilita a aquisição de 
conhecimento mútuo entre as partes, criando um compromisso confiável dos agentes em torno 

de um objetivo comum, a continuidade da relação (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). 
Nesse sentido, o compromisso confiável age como salvaguarda para minimizar a ação 

oportunista na transação pela elevação da expectativa dos agentes econômicos em relação aos 
possíveis ganhos associados às transações futuras (WILLIAMSON, 1985). Portanto, na 

literatura da ECT é defendido que a frequência das transações, aliada à especificidade dos 
ativos e à incerteza, exerce um  impacto significativo na escolha da estrutura de governança 

para melhor coordenar as atividades produtivas da empresa.  
Resumindo, o movimento do mercado para a hierarquia envolve o balanço entre os 

incentivos e as propriedades de adaptação dos mercados e as salvaguardas e as propriedades 
de coordenação centralizada da organização interna por outro lado, onde a transação é 

considerada a unidade básica de análise. A lógica segundo a qual “as transações, que diferem 
em seus atributos são alinhadas com as estruturas de governança, que por sua vez diferem em 

seus custos e competências, de forma a produzir um resultado que economiza em custos de 
transação” (WILLIAMSON, 1991, p.79). No entanto, algumas críticas têm sido feitas à 

abordagem de Williamson com relação ao estudo da integração vertical.  
 Holmstrom e Roberts (1998) reconhecem a contribuição do autor para o 

conhecimento das estruturas de governança, mas consideram que ele trata o mecanismo de 
mercado como uma solução de default. Desta forma, seria a opção adotada se os níveis de 

incerteza, freqüência e especificidade de ativos não forem suficientes para tirar a transação da 
transação de mercado. Os autores argumentam que, se é tratado dessa forma, indica que os 

benefícios do mercado em relação à hierarquia não estariam claros. Outra crítica é que o 
mercado é tratado como uma „caixa preta” pela ECT, da mesma forma como a firma é tratada 

para a abordagem neoclássica. Outras críticas são apresentadas por Hart (1995) ao afirmar que 
não estaria claro o que ocorre com a integração entre duas firmas, assim como questiona a 

possibilidade de se reduzir o oportunismo sob integração vertical e quais seriam os custos 
associados a essa decisão. 

 
3.1.2.5 Operacionalização 

 
Apesar da existência de algumas críticas, a abordagem da ECT tem estimulado um 

grande volume de estudos empíricos sobre a escolha de estruturas de governança, 
considerando-se os efeitos dos atributos das transações sobre essas escolhas. Conforme 

Joskow (2005), a maioria dos trabalhos empíricos de ECT têm se concentrado no problema da 
integração vertical e na elaboração de arranjos contratuais não padronizados ao longo do 
tempo. O autor destaca que essa vertente teórica tem produzido mais artigos empíricos do que 

a abordagem neoclássica da firma como função de produção e da literatura com base em 
direitos de propriedade que teve origem com Grossman e Hart (1986). O autor considera que 
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a ECT tem promovido uma sinergia entre teoria, análise empírica e políticas públicas nos 
últimos vinte e cinco anos, e que os resultados empíricos tem sido consistentes com a teoria.  

Carvalho (2006) avalia as metodologias empíricas adotadas na maioria dos estudos 
sobre a escolha entre “firmas” e “mercados” com base na abordagem da ECT. O autor 

observa que geralmente são elaborados dois vetores com os atributos característicos de 
transações realizadas sob o mecanismo de mercado e sob uma organização interna. A partir 

desses vetores são estabelecidos os custos de cada estrutura de governança. Ao comparar as 
expressões de custo é possível identificar que determinada estrutura será escolhida se 

apresentar um custo inferior à outra.  
Ainda que não seja possível obter uma medida direta do custo de cada estrutura, e 

muitas vezes nem dos atributos da estrutura, geralmente são utilizadas variáveis ordinais que 
captam os efeitos dos atributos das transações, como especificidade de ativos, complexidade, 

incerteza e frequência. Normalmente são utilizadas variáveis dependentes qualitativas, que 
podem ser binárias ou multidimensionais, para transformar as estruturas de governança em 

variáveis quantitativas. Com isso, são elaboradas hipóteses sobre o comportamento dos 
parâmetros da equação e o método de estimação é geralmente o Probit ou Logit. 

Conforme destaque feito por Carvalho (2006), alguns estudos empíricos baseados na 
ECT podem ser apresentados como exemplos dessa abordagem metodológica. Um deles é o 

de Monteverde e Teece (1982), o primeiro estudo econométrico que testou as hipóteses da 
ECT para a escolha da integração vertical. O estudo analisou a decisão entre comprar ou 

fabricar 133 componentes automotivos utilizados pela GM e pela Ford em 1976, testando a 
hipótese de que essas empresas fariam a integração vertical da produção se o processo 

produtivo criasse um conhecimento bastante especializado, ou específico. Usando como 
variável da especificidade a quantidade do esforço de engenharia para desenvolver o produto, 

os resultados suportaram a hipótese gerada de acordo com a teoria. O trabalho forneceu 
evidências da importância da especificidade do capital humano na decisão de fazer a 

integração vertical para trás. 
Outro estudo empírico pioneiro, segundo Carvalho (2006), foi o de Anderson e 

Schmittlein (1984), que testaram a escolha do uso de vendedores internos ou a externos, 
vinculados a redes de distribuição, para firmas que produzem componentes eletrônicos. A 

variável dependente usada era binária para as duas opções de força de vendas. A incerteza da 
transação foi medida com o desvio percentual esperado entre a previsão de vendas e as vendas 

reais, assim como por uma avaliação da dificuldade de medir o desempenho dos vendedores 
externos. A especificidade de ativos foi uma média de seis variáveis padronizadas que medem 

a opinião dos gerentes sobre a importância da especificidade do capital humano. A partir do 
uso do método de estimação Logit, verificou-se que quanto maior a incerteza e a 

especificidade de ativos, maior a probabilidade de integração vertical, ainda que os resultados 
para a incerteza não tenham sido significativos.  

Neste estudo, buscar-se-á identificar os atributos das transações de parcerias e das 
rotinas de coordenação interorganizacional. Para tal, a especificidade dos ativos, a incerteza e 

a frequência das transações serão consideradas. A especificidade dos ativos será analisada 
segundo o nível de: a) especificidade humana em termos de investimentos específicos 

destinados para treinamento do staff , informações e conhecimento combinados para criar 
valor, necessidade de expertise e Know-how e perícia tecnológica específica dos nossos 
funcionários para suprir efetivamente o nosso principal cliente (HOFFMAN; NEWMANN; 

SPECKBACHER, 2010; HUNTER;WEBSTER; WYATT, 2005;  NOOTEBOOM; BERGER; 
NOORDERHAVEN  1997); b) especificidade de ativos físicos, segundo o nível de 

investimentos específicos para construção de instalações, equipamentos e processos de 
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fabricação dedicados a um relacionamento particular (HOFFMAN; NEWMAN; 
SPECKBACHER, 2010; NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 1997); c) 

especificidade de ativos dedicados em termos de elevados investimentos em tempo e 
dinheiro caso houver a necessidade de mudança de parceiro (HUNTER; WEBSTER; 

WYATT, 2005; CARSON; MADHOK; WU, 2006; POPPO; ZENGER, 1998) 
A incerteza será avaliada em três vertentes a saber: a) a incerteza em relação ao 

parceiro de aliança em termos de relacionamentos prévios e falta de habilidade para efetuar 
previsões precisas sobre as exigências no relacionamento (SANTORO; McGILL, 2005; 

STUART; PODOLNY, 1996; WALKER; WEBER, 1984); b) incerteza quanto às tarefas 

desempenhadas pelo parceiro, segundo o grau de dificuldade para monitorar as 

contribuições, potencialidades e esforços diários do parceiro para o sucesso da tarefa 
(SANTORO;  McGILL 2005; ROTHAERMEL; DEEDS, 2004) e, c) da incerteza 

proveniente das  normas, métodos ou mudanças na execução da tarefa de uma 
determinada rotina (BECKER, 2005). A frequência das transações será operacionalizada 

segundo o número de execuções dos processos vinculados. 
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3.2 A abordagem das Capacitações e Rotinas Organizacionais 

 

De acordo com Dosi e Teece (1993), a firma é baseada em competências específicas 
para coordenar atividades e aprender sobre novas atividades em ambientes complexos e sob 

constantes mudanças. Estas competências constituem os pilares da capacidade competitiva da 
firma e envolvem um conjunto articulado de habilidades, ativos complementares e rotinas 

organizacionais. As rotinas são padrões de interação recorrentes que representam uma solução 
para problemas particulares. Elas agrupam ativos complementares e habilidades individuais. 

Portanto, é nas rotinas que reside o conhecimento gerado pelas atividades de aprendizado. Em 
outros termos, os processos de aprendizagem se referem ao desenvolvimento de variações nas 

rotinas e competências das firmas. 
O construto de conhecimento organizacional foi tratado por Dosi et al. (2000), que 

buscam identificar as formas em que ele é adquirido, mantido, aumentado e algumas vezes, 
perdido. O foco de sua análise envolve as formas de conhecimento que afetam a habilidade da 

organização em conduzir e estender suas atividades relacionadas às suas saídas, como a 
criação de produto tangível ou de um serviço, ou desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Os autores apresentam uma discussão sobre as capacitações organizacionais como o 
know-how que permite às organizações conduzir essas atividades. Esse conhecimento, 

resultante da resolução de problemas e resposta a estímulos externos é traduzido e 
armazenado em rotinas organizacionais, que se distinguem das habilidades dos agentes, visto 

que essas são individuais e aquelas são coletivas.  
As rotinas constituem a base para a reprodução de competências no âmbito da firma. 

Nesse sentido, o conceito de rotina é semelhante ao gene na biologia, ou seja, uma 
característica persistente (hereditária) da firma que determina o seu comportamento futuro, 

como é o caso na replicação de novas unidades. A noção de rotina reflete a influência da 
teoria das organizações na abordagem evolucionária, com base na teoria comportamental da 

firma de Simon (1955) e Cyert e March (1992). Baseado no princípio da racionalidade 
limitada, o conceito de rotina reflete uma perspectiva analítica voltada para o processo de 

escolha, e não para um conjunto de escolhas sobre o qual se busca o máximo lucro, tal como 
proposto na teoria neoclássica. O ponto ótimo é substituído pelo satisfatório, ou seja, as 

firmas buscam o lucro, mas não necessariamente o máximo lucro (SIMON, 1955).  
De acordo com Nelson e Winter (1982), as rotinas refletem o cotidiano da empresa, ou 

seja, o que é regular e preditivo no comportamento da empresa, envolvendo desde decisões 
técnicas de produção até decisões de investimento. Nesse sentido, as rotinas podem ser 

classificadas em três categorias: (1) “rotinas operacionais”: atividades rotineiras da firma, 
dado o seu estoque de capital, equipamentos, plantas e outros fatores de produção; (2) “rotinas 

de investimento”: atividades voltadas para o estabelecimento do estoque de capital (fatores de 
produção que são fixos no curto prazo) e (3) “rotinas de mudança”: atividades voltadas para 

mudanças das características operacionais (rotinas de busca), realizadas pelos departamentos 
de marketing, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento etc.  

As rotinas de busca são a base do processo de mutação da firma, semelhante ao 
processo na biologia, em que as mutações ocorrem em cima de uma base genética. Nesta 

perspectiva o processo de evolução é em parte determinístico e em parte estocástico. De um 
lado, as rotinas operacionais definem a quantidade de insumos utilizada e de produtos 
produzidos. Estas quantidades, juntamente com as condições de oferta e de demanda do 

mercado, definem os preços dos insumos e dos produtos e, por conseqüência, o lucro da 
firma. Por outro lado, o lucro resultante do processo de seleção do mercado implica em 
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constantes revisões das decisões de produção e investimento das firmas, inclusive no 
estabelecimento de novas rotinas de busca (NELSON; WINTER, 1982). 

Os aspectos ostensivo e performático das rotinas são analisados por Feldman e 
Pentland (2003), consideradas formas de expressão das capacitações. O aspecto ostensivo 

refere-se aos valores e regras associados às tarefas, enquanto o performático envolve as ações 
específicas, realizadas pelos agentes em determinados tempos e locais. Para os autores, as 

relações entre esses aspectos permitem que as pessoas orientem, controlem e façam 
referências a desempenhos específicas como rotinas. Os autores consideram que durante a 

ação, os agentes assumem consciência das regras e valores associados às rotinas, criando-se 
uma oportunidade para variação, seleção e retenção de novas práticas e padrões de ação 

dentro das rotinas que permitem a geração de uma ampla faixa de resultados, desde uma 
estabilidade aparente até mudanças significativas. As novas práticas passam então a serem 

novamente institucionalizadas, compondo a dimensão ostensiva. As autoras argumentam que 
esta revisão ontológica das rotinas oferece uma explicação superior dos resultados empíricos 

do que as teorias atuais sobre rotinas e tem implicações para um conjunto amplo de teorias 
organizacionais. Trata-se de um modelo que permite avaliar a evolução das rotinas, e por 

conseqüência, das capacitações subjacentes. 
Por meio de uma extensa revisão bibliográfica, Becker (2004) identifica diversos 

aspectos do conceito de rotina utilizado na teoria organizacional. A noção de recorrência é 
própria ao conceito, visto que rotina é considerada um padrão de comportamento que é 

repetidamente seguido, mas que é sujeito à mudança se as condições mudam. A rotina é 
coletiva, o que separa a noção de rotina de hábito ou comportamento individual, que seriam 

estudados na psicologia social ou organizacional. Sua natureza é não deliberativa, ou seja, 
seguir rotinas não exige atenção consciente dos membros de uma organização, ao contrário, 

atenção é exigida para sair das rotinas quando algo anormal acontece. O caráter processual é 
identificado em muitas de suas características, tais como tempo de impacto, necessidade de 

manutenção, deterioração, atrasos e outras. Como apontado por Teece e Pisano (1994) rotinas 
são imbricadas nas organizações e específicas de determinados contextos, sendo dependentes 

da trajetória, uma vez que rotinas são marcadas por retro-alimentação. Para entender rotinas é 
importante entender memórias e cultura organizacional. As rotinas estão associadas à  

coordenação e controle das competências organizacionais, uma vez que garantem uma 
execução “suave” das tarefas interativas, permitindo uma observação rápida de quando estas 

interações saem do controle. Sua função é dialética refletindo uma “trégua” organizacional, 
entre momentos de conflito e descanso, respectivamente aos períodos de mudança e 

estabilidade dos processos organizacionais. Elas geram economia de recursos, na medida em 
que reduzem custos de governança, de tomada de decisões, cognitivos, ao focar a atenção e 

facilitar o processamento de informações pelos agentes, gerando redução da incerteza. 
Reduzem a complexidade e teoricamente, ao criar um espaço para que algo seja feito sem que 

se precise pensar naquilo, liberam recursos mentais. Dessa forma, reforçam a inércia, uma vez 
que, ao prover estabilidade, as rotinas persistem mesmo no caso de haver informações 

negativas sobre o desempenho. Isto quer dizer que para serem mudadas, rotinas precisam de 
renegociações, uma vez que elas se estabelecem em torno de tecnologias e processos e, se de 

um lado são capacitantes, por outro se tornam restritivas. As rotinas são engatilhadas por 
eventos e se tornam gatilhos de novas rotinas, sendo reconhecidas como uma das mais 
importantes formas de armazenamento e transmissão do conhecimento organizacional.  

Becker (2005) reconhece na literatura quatro técnicas, adotados em estudos empíricos, 
para identificação das rotinas: (1) identificação de sequencias de atividades repetidas; (2) 

identificação de regras de ação em condições fixas; (3) identificação da variabilidade e do 
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caráter das tarefas; e (4) identificação do conteúdo das sequencia de padrões recorrentes de 
interações. Para o autor, os dois primeiros métodos identificam os padrões de interações pela 

recorrência. O terceiro método busca identificar o mecanismo causal de comportamento, 
vinculado às regras e suas variações e o quarto focaliza a estrutura organizacional, em vez de 

tratar do processo, e assim, não está diretamente relacionado ao objeto de interesse. 
Becker (2005) propõe um modelo conceitual sobre rotina que consiste de três 

dimensões: antecedentes, características e resultados. A dimensão antecedente da rotina é 
composta pelas seguintes subdimensões:  

 Complexidade da tarefa: refere-se ao número de passos diferentes requeridos 
para se completar a tarefa. O autor sugere como exemplos de possíveis indicadores 

para essa dimensão o número de pessoas envolvidas e o número de entradas 
diferentes necessárias para realizar a tarefa. 

 Interdependência da tarefa: interdependências podem existir entre as várias 
etapas no processo envolvendo agentes e departamentos. Os indicadores dessa 

dimensão se referem a normas e formas para sincronização (THOMPSON, 2007) e 
mensuração direta das interdependências (LYNCH, 1974; PENTLAND, 1995). 

 Pressão por tempo: o grau de pressão por tempo existente na tarefa influência 

como ela é completada no caso de quebra da rotina por falhas ou inovações 
(WEICK, 1990; ZELLMER; BRUHN, 1999). 

 Incerteza pertinente à tarefa: rotinas organizacionais limitam o comportamento, 
ajudando os agentes a lidar com a incerteza e tomar decisões em um tempo 

limitado (NELSON; WINTER, 2002; RICHARDSON, 1960). 

 Rotatividade dos agentes: a dependência dos agentes leva ao controle do volume 

de envolvimento a fim de eliminar uma causa para falha (FELDMAN, 2000; 
WINTER, 1991).  

A dimensão caractaristicas da rotina é composta pelas subdimensões: 

 Frequencia, ou repetição de uma rotina em um determinado período. A 

Repetitividade é proposta como simplesmente a medida de frequência, definida 
pela quantidade de vezes que a mesma sequencia de atividades (medida pela 

variedade sequencial) foi repetida em um determinado período. 

 Variedade sequencial, ou a variedade de sequências das ações que fazem uma 

rotina, ou a comparação direta das sequências por observação mútua buscando a 

semelhança (PENTLAND, 2003). 
 

A dimensão resultados da rotina é composta das subdimensões que levam em 
consideração o seu desempenho: 

 Coordenação: que faz surgir o comportamento estável promovido pela rotina e 
capacidade de ajuste mútuo proveniente das decisões, ou seja, a existência da 

rotinização significa que as tarefas estão sendo executadas sem problemas, em 
muitos casos as rotinas são mais expressivas do que os contratos 

(THOMPSON, 2007). 

 Economia de recursos cognitivos: as rotinas organizacionais ajudam a 

economizar recursos cognitivos limitados. Por que as decisões repetitivas são 
tratadas através de mecanismos semiconsciente, desta forma a experiência é 

uma guia de rotinas, economizando esses recursos, e ajudando a utilizar as 
rotinas organizacionais em momentos de grande incerteza. 
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 Aprender fazendo: quanto mais se exerce uma atividade para se completar 
uma tarefa, mais eficiente ela irá ser realizada, e maior será a qualidade do 

resultado do processo. Desta forma, rotina gera aprendizado pelo efeito da 
prática. 

 
As rotinas constituem o “patrimônio genético” da firma e mudam como resposta às 

mudanças do ambiente competitivo. Elas também sofrem um processo de seleção no sentido 
de que firmas com certas rotinas desempenham melhor determinadas funções que outras e, 

por conseguinte, tendem a aumentar sua importância relativa dentro da população de firmas. 
As variações nas rotinas que levam a um melhor ajuste às pressões do ambiente de 

competição são selecionadas para serem retidas e propagadas internamente às firmas 
(LEVINTHAL, 2007). Ou seja, a aprendizagem organizacional que embasa a evolução da 

firma, pode ser descrita por duas dimensões centrais. A primeira é o sistema seletivo 
ambiental, caracterizado pelas demandas da competição. A segunda é o processo de adaptação 

das firmas, centrado no processo decisório estratégico (BATAGLIA; YU, 2008; BATAGLIA, 
2006; BATAGLIA, 2002), o qual é responsável pela geração e seleção de alternativas de 

mudanças (variações) nas rotinas e competências organizacionais no sentido de um melhor 
alinhamento ao sistema seletivo ambiental. Dessa forma, as firmas buscam aumentar sua 

habilidade de sobrevivência e eficiência na obtenção de seus objetivos.  
As fontes de variações nas rotinas e competências organizacionais incluem: 1) difusão 

ou imitação (CAMPBELL 1974); 2) propagação seletiva de variações temporais que surgem 
espontaneamente a partir das pressões institucionais, da criatividade ou dos erros cometidos 

(CAMPBELL, 1977b); e 3) seleção racional a partir da análise das atividades e do ambiente 
(Campbell, 1977a). Desse ponto de vista, a imitação interorganizacional é entendida como a 

aprendizagem entre empresas (BATAGLIA; SILVA; KLEMENT, 2011). 
A aprendizagem de rotinas e competências entre organizações tem sido denominada 

na literatura de aprendizagem interorganizacional. Para Miner e Haunschild (1997) existem 
dois mecanismos pelos quais as organizações aprendem rotinas a partir de outras 

organizações, em um processo de aprendizado externo: “aprendizagem mimética”, a qual se 
refere à seleção do que copiar a partir da experiência de outras organizações, como no caso do 

benchmarking; e “aprendizagem pelo contato”, que envolve a transmissão de rotinas por meio 
de relações formais e informais entre as organizações a partir das relações entre seus 

membros. 
A organização busca, por meio da aprendizagem, desenvolver suas rotinas e adquirir 

outras, focando o “aprender fazendo” e o “aprender com os outros” (BAUM; INGRAM, 
1998). A aprendizagem organizacional a partir da própria experiência pode ser a fonte da 

produção eficiente e de sustentação da vantagem competitiva, pois ao aperfeiçoar uma rotina  
é provável que os custos de produção diminuam. Porém, este tipo de aprendizagem pode levar 

a uma armadilha da competência (LEVINTHAL, 1994; BAUM; INGRAN, 1998), isto é, ater-
se somente ao aperfeiçoamento de rotinas já existentes que podem se tornar desajustadas às 

demandas do ambiente competitivo a partir de variações externas. Nesse sentido, as 
organizações devem dividir suas atenções e recursos entre prospectar novas rotinas e explorar  

rotinas já existentes (NELSON; WINTER, 1982; LEVINTHAL; MARCH, 1981; 
LEVINTHAL, 1994). A “prospecção” corresponde à geração e experimentação de formas 

alternativas de se fazer as coisas, e a “exploração” refere-se à aprendizagem obtida por meio 
do processo de otimizar as rotinas existentes a partir de mudanças, usualmente, incrementais 

(BAUM; USCHER, 2000). Segundo March (1991) se houver muita exploração a organização 
pode perder oportunidades de inovação efetiva e caso ocorra muita prospecção pode aumentar 
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os custos de experimentação sem retorno no curto prazo. Para Baum e Ingran (1998, p. 998), 
“a aprendizagem exploradora simultaneamente melhora o desempenho no curto prazo e 

aumenta os riscos de mortalidade no longo prazo”.   
 

 
3.3 Gestão das Alianças Estratégicas  

3.3.1 Alianças Estratégicas  

 
A grande parte dos modelos econômicos analisa as firmas como entidades econômicas 

independentes e, segundo Barney e Hesterly (1996), esse enfoque de “firma independente” é, 
muitas vezes, apropriado para a análise econômica. No entanto, nos últimos anos, vem sendo 

reconhecida a importância de conjuntos de firmas que cooperam como jogadores importantes 
no cenário competitivo, englobando joint ventures, parcerias de P&D ou manufatura, acordos 

de comercialização, distribuição, ou troca de tecnologia (TEECE, 1992; KALE; DYER; 
SINGH, 2002). Assim, a competição aumenta mais entre grupos de firmas do que entre firmas 

individualmente. A cooperação entre firmas tem sido dividida em duas grandes vertentes: (1) 
acordos implícitos (cartéis ou conluios) e (2) alianças estratégicas. 

Um grupo de firmas forma um cartel, quando coopera para reduzir a oferta de 
produtos ou serviços num ramo abaixo do nível necessário, para que haja competição. Neste 

contexto, a demanda permanece estável e os preços sobem. O aumento dos preços levará ao 
desempenho superior, o que talvez não ocorresse, caso houvesse competição (BARNEY; 

HESTERLY, 1996). É importante ressaltar que este tipo de cooperação não é foco de estudo 
deste projeto. 

A aliança estratégica ocorre, quando duas ou mais organizações decidem conjugar 
esforços para atingir um objetivo estratégico comum (JOHANSON; MATTSON, 1993; 

EIRIZ, 2001). Eiriz (2001) entende que a diferença entre uma aliança estratégica e outros 
tipos de aliança reside no fato de que a primeira assume as seguintes características que lhe 

conferem uma dimensão mais estratégica: a) resulta de um conjunto coerente de decisões; b) é 
um meio para desenvolver vantagem competitiva sustentável; c) tem um impacto 

organizacional de longo prazo; d) é um meio para responder as oportunidades e ameaças 
externas; e) é baseada em recursos organizacionais que mostram forças e fraquezas; f) afetas 

decisões operacionais; g) envolve todos os níveis hierárquicos da organização; h) é 
influenciada pelo seu contexto cultural e político; i) envolve, direta e indiretamente, todas as 

atividades da organização. 
Na literatura, há uma diversidade de tipologias de alianças estratégicas, as quais estão 

estabelecidas, sobretudo em critérios jurídicos ou econômicos. Os tipos que recorrem a 
atributos jurídicos utilizam as seguintes dimensões, para classificação: grau de formalização 

do acordo (AAKER, 1995), tipos de acordo relativamente à sua forma jurídica (tipo de 
contrato) (YOSHINO; RANGAN, 1995) e a constituição ou não de uma entidade 

juridicamente autônoma (FAULKNER, 1992). De outro lado, as tipologias que envolvem 
critérios essencialmente econômicos referem-se: às atividades objeto da cooperação, ao 

envolvimento de capital (FAULKNER, 1992), aos objetivos da aliança, ao tipo de 
administração dos ativos e ao contexto da aliança (nacional, internacional ou outro) (ROOT, 
1988). 

Para simplificar os tipos de aliança, Barney e Hesterly (1996) propõem duas  grandes 
classes de alianças estratégicas: contratuais e joint venture. Para esses autores: 

 



21 

 

Aliança contratual é qualquer forma de relacionamento cooperativo entre 
duas ou mais firmas, com o objetivo de desenvolver, projetar, produzir, 

comercializar ou distribuir produtos ou serviços e onde não se cria uma 
nova firma. A relação é gerenciada mediante contratos.  [...] Joint ventures 

também são relações cooperativas entre duas ou mais firmas com o 
propósito de desenvolver, projetar, produzir, comercializar ou distribuir 

produtos ou serviços. No entanto, envolvem a criação de uma nova firma (a 
joint venture) (BARNEY; HESTERLY, 1996, p. 166). 

 

Este trabalho, assim como o estudo realizado por Powell et al. (1996) foca as parcerias 

estratégicas formais, isto é, baseadas em contratos. 
O primeiro incentivo para engajamento em alianças estratégicas é explorar as fontes de 

ativos complementares (DAS; TENG, 2000; KOGUT, 1988; RING; VAN DE VEN, 1992). 
As fontes controladas por duas ou mais firmas são complementares, quando seus valores 

econômicos combinados são maiores do que o valor de cada firma em separado. Algumas das 
mais principais motivações para alianças são apresentadas por Barney e Hesterly (1996, p. 

167): explorar economias de escala; entrada com custo reduzido em novos mercados; entrada 
com baixo custo em novos segmentos em um ramo ou em novos ramos; aprender com a 

concorrência; administrar incertezas estratégicas; administrar custos e partilhar riscos; e 
facilitar cartelizações tácitas. Outros fatores que podem ser combinados para justificar os 

processos cooperativos são: compartilhamento dos riscos, acesso a novos mercados e 
tecnologias, velocidade de lançamento no mercado e complementaridade de competências 

(KOGUT, 1988; HAGEDOORN, 1993; EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 1996).  Há 
autores como Momigliano e Balcet (1986 apud BALCET; VIEST, 1986) que apontam ainda 

outros fatores que incentivam os acordos de cooperação: a) características de tecnologia; b) 
diversidade da natureza e destinação econômica para as operações internacionais; c) impacto 

das novas tecnologias sobre a economia de escala técnica e sobre a economia das empresas; d) 
características estruturais da indústria; e e) características dos países de origem das empresas.  

Diante dos estudos de Freeman (1991) e Hagedoorn (1995), sobre a correlação 
positiva da intensidade do regime tecnológico e o número de alianças em mercados 

caracterizados pela intensidade de P&D, ou o nível de sofisticação tecnológica, Powell, Koput 
e Owen-Smith (1996) aponta como um dos condicionantes das alianças nesses ambientes de 

grande transformação tecnológica, principalmente de biotecnologia, a aprendizagem 
interorganizacional, conforme apresentado na seção anterior. 

 
 

3.3.2 Capacidade Relacional  

 

As organizações podem criar valor a partir das alianças apenas focando em criar uma 
combinação de recursos e capacidades. Isso requer dos parceiros uma visão de investimento 

na relação como base para vantagem competitiva (HELFAT et. al., 2007). De acordo com a 
autora as alianças podem gerar vantagem competitiva por meio de: 

 Ativos específicos de uma relação: refere-se aos ativos de um parceiro que são 
customizados na relação com outro parceiro, então essa combinação e 

customização de ativos podem criar barreiras para imitação por outros 
competidores. Sendo esses ativos de diversas formas, como por exemplo, ativos 

fisícos especializados, ativos humanos específicos e plantas de fabricação 
localizadas em proximidades. 
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 Capacidades complementares: organizações geram grandes rendimentos 
relacionais quando acham grandes parceiros estratégicos complementares. 

 Rotinas de compartilhamento de conhecimento: as alianças são uma grande fonte 
de novas idéias. Transferir essas idéias facilitam as rotinas de compartilhamento de 

conhecimento. Sendo essas rotinas um padrão regular de interações no nível da 
organização que permitem transferir, recombinar, ou criar conhecimento. A 

habilidade de absorver conhecimento de um parceiro depende de um conhecimento 
primordial chamado de “capacidade de absorção”. 

 Governança efetiva: contratos formais e também os resguardos informais protegem 

os interesses de cada lado, assim evitando o comportamento oportunista. 
 

A visão baseada em conhecimento enfoca os atos de conhecimento individual e 
organizacional como base para a criação de capacidades entre as empresas, e atuam como 

uma fonte de vantagem competitiva. Desenvolvendo capacidades organizacionais como 
resultado da recombinação e integração do conhecimento dentro da empresa. Esse 

conhecimento é geralmente construído via aprendizagem que envolve fazer associações entre 
ações passadas de uma empresa, a eficácia dessas ações, e ações futuras (KALE; DYER; 

SINGH, 2002). A transferência e comunicação das novas habilidades e competências para a 
firma ocorrem a partir da mobilização das estruturas relacionais e dos esquemas de 

codificação compartilhados pelos grupos sociais vinculados às rotinas existentes 
(BATAGLIA; SILVA; KLEMENT, 2011). Nesse sentido, Rogers (2003) aponta atributos de 

uma inovação que influenciam a velocidade de sua difusão: a vantagem relativa (relative 
advantage) percebida na sua adoção; a compatibilidade (compatibility) com os valores e 

necessidades do adotante; a complexidade (complexity) no que se refere à dificuldade de sua 
compreensão; a sua experimentabilidade (trialability) ou possibilidade de se experimentá-la 

antes da adoção; e sua observabilidade (observability) ou possibilidade de visualização 
antecipada do resultado de sua adoção.  

Winter (1987) propôs uma taxonomia para a facilidade de replicação de uma inovação 
a partir do conhecimento utilizado nas competências organizacionais associadas à sua 

implementação. A dimensão tácito/articulável trata do quanto o conhecimento é articulável, 
facilitando sua comunicação. Essa dimensão possui duas subdimensões. A subdimensão 
ensinável/não-ensinável que se refere à possibilidade de um conhecimento tácito ser ensinado 

via interação social e a subdimensão articulado/não-articulado que distingue conhecimentos 
que já estão articulados dos que não estão. A dimensão observável/não-observável se refere à 

possibilidade de que o conhecimento seja percebido e apreendido via observação. A dimensão 
complexo/simples trata do grau de complexidade do conhecimento em função das diferentes 

áreas e disciplinas envolvidas. Por fim, a dimensão dependente/independente se refere a 
quanto o conhecimento está associado à interação entre diferentes etapas ou áreas da 

organização. 
As capacidades relacionais da organização são desenvolvidas com base no 

aprendizado incremental e os ajustes de relevantes atividades do dia-a-dia na empresa. Kale, 
Dyer e Singh, (2002) sugerem que as capacidades organizacionais poderiam se desenvolver 

também, substituindo ou complementando a aprendizagem incremental, sejam por atividades 
de ordem superior de aprendizagem ou de princípios organizadores pelos quais o 

conhecimento individual e grupal é estruturado e coordenado dentro da empresa. De acordo 
com Lorenzoni e Lipparini (1999) trata-se de  uma forma eficaz de organizar a trasnferência 

de conhecimento ou o acesso a domínios dinamicamente competitivos e em contextos nos 
quais o conhecimento é complexo e disperso ou especializado, bem como para usar e 
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construir conhecimento. Schilke; Goerzen (2010), complementa, apontando os dois fatores 
cruciais para que uma aliança tenha sucesso: 

 Experiencia da Aliança: definida como o grau de envolvimento prévio de uma 
empresa em alianças estratégicas, e  

 Estrutura da Aliança: definida como unidades organizacionais especializadas, e 
pessoal dedicado a gestão de alianças estratégicas. 

 
A gestão de alianças é um domínio crítico estratégico que permite a organização 

alterar a sua base de recursos. Sendo assim, a capacidade de gestão da aliança é uma 
capacidade distintamente dinâmica (SCHILKE; GOERZEN, 2010). A capacidade de gestão 

da aliança pode ser considerada uma capacidade dinâmica com potencial para propositalmente 
criar, ampliar, ou modificar a base de recursos da empresa, aumentada para incluir os recursos 

de seus parceiros de aliança (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 
Capacidades dinâmicas são baseadas em conjuntos de rotinas organizacionais, 

refletidas por um conjunto de rotinas específicas que representam as suas dimensões. Existem 
diferentes tipos de rotinas que constituem a capacidade dinâmica: coordenação 

interorganizacional, aprendizagem e rotinas de reconfiguração (SCHILKE; GOERZEN, 
2010). Rotinas de coordenação enfocam a atribuição de recursos, atribução de tarefas e 

atividades de sincronização. Representada pela coordenação interorganizacional, sendo uma 
dimensão essencial da capacidade de gestão da aliança. Coordenação interorganizacional é 

formalmente definida como rotinas para coordenar atividades e recursos com a parceira de 
aliança. Rotinas de aprendizagem pertencem ao processo de geração de novos conhecimentos 

e construção de um novo pensamento. A capacidade efetiva de transferência de conhecimento 
do parceiro de aliança desempenha um papel central para o sucesso. Assim, a aprendizagem 

interorganizacional é conceituada como uma dimensão da capacidade de gestão da aliança.  
As rotinas de reconfiguração apresentam um conceito heterogêneo, composto por dois 

elementos: pró-atividade e transformação. Pró-atividade envolve rotinas de varredura, 
pesquisa e explorarção de novas oportunidades, permitindo que a organização compreenda o 

ambiente e identifique as necessidades do mercado e novas oportunidades para a obtenção de 
recursos (ZAHEER; ZAHEER, 1997). Elas são essenciais para identificar os parceiros 

adequados da aliança que possuem os recursos e competências necessárias para a empresa. As 
empresas que são capazes de perceber oportunidades de uma aliança precoce se beneficiam de 

vantagens do pioneirismo no mercado de parceiros estratégicos, como a proatividade da 
aliança, definida como o grau de rotinas para identificar oportunidades de parcerias 

potencialmente valiosas. Rotinas de transformação com o objetivo de renovar a lógica de 
negócios já existentes para efetuar os ajustes necessários, pois as alianças sofrem mudanças 

estruturais, não existindo um ajuste perfeito entre parceiros, mas a interação e adaptação entre 
eles são necessários para estabelecer tal ajuste. Além disso, a flexibilidade da forma de 

organização da aliança é frequentemente citada como uma das suas maiores vantagens por 
isso não é surpreendente que essa flexibilidade é utilizada (DOZ, 1996; SCHILKE; 

GOERZEN, 2010). 
Estas rotinas de coordenação, aprendizagem, percepção, transformação discutidas 

acima devem ser entendidas como facetas individuais de uma capacidade de gestão da 
aliança. Conforme sugerido por Winter (2003, p. 992), "Recursos são complexos, estruturados 

e multidimensionais", sendo essas naturezas de capacidades que são difíceis de comprar, 
imitar, montar, ter um substituto, ou substituir. As capacidades dinâmicas e as rotinas de 

gerenciamento permitem à empresa gerar a melhoria contínua da eficácia do seu desempenho 
de atividades de mercado e do produto (SCHILKE; GOERZEN, 2010). As organizações com 
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uma forte capacidade de gestão da aliança possuem rotinas que permitem para uma gestão 
eficiente e eficaz da aliança. Quanto mais a empresa possui conhecimento relacionado a 

alianças e as habilidades necessárias para aplicá-las, mais suas alianças deverão ser 
beneficiadas (SCHILKE; GOERZEN, 2010). A capacidade de gestão da aliança sugere que as 

rotinas de gestão organizacional da aliança são uma importante fonte de vantagem da aliança. 
Implícita em nossa discussão é a idéia de que as organizações diferem nessas rotinas (KOR; 

MAHONEY, 2005).  
Vale ressaltar que a experiência da aliança e a dedicação podem ser relevantes como 

elementos fundamentais da experiência de aprendizagem do sistema organizacional, e junto 
com as estruturas organizacionais são meios importantes para realizar mudanças efetivas para 

as rotinas de gestão (SCHILKE; GOERZEN, 2010). Outro aspecto pertinente é a experiência 
anterior da aliança, ajudando as empresas no desenvolvimento de rotinas de gestão adequadas 

da aliança, evitando assim erros na criação e gestão de. Consequentemente, as empresas 
experientes com alianças, são suscetíveis a gestão em futuras parcerias de forma mais eficaz 

e, assim, ser mais capaz na aliança, que por sua vez, deverá conduzir a um melhor 
desempenho (ANAND; KANNAN, 2000; SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

 

3.3.3 Desempenho da Carteira de Alianças 

 

A avaliação do sucesso das estruturas híbridas e de natureza transitória das alianças 
estratégicas é um grande desafio (KRISHNAN; MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006).  Não 

há consenso na literatura sobre as variáveis para sua mensuração (ARIÑO, 2003). Uma 
variável bastante utilizada é a sobrevivência, entretanto ela é um indicador imperfeito do 

desempenho da parceria, pois uma aliança pode ser bem sucedida e ser suspensa. Para a 
maioria das alianças, as informações sobre seus desempenhos não estão  disponíveis a partir 

de fontes secundárias (REUER, 2001). Sendo assim os estudos sobre a avaliação do 
desempenho de alianças utilizam dados primários (JUDGE; DOOLEY, 2005; ZOLLO et al., 

2002). Essa abordagem é adequada quando os gerentes entrevistados se envolveram 
diretamente no processo de gestão da aliança estratégica (OLK, 2002). A seguir se apresenta 

as principais variáveis utilizadas em estudos anteriores. 
 A variável satisfação está relacionada com o cumprimento das metas da aliança 

estratégica, ou seja, quantidade de etapas ou passos completados no projeto associado à 
aliança e contribuições geradas para os parceiros (KRISHNAN; NOORDERHAVEN, 2006; 

JUDGE; DOOLEY, 2006; SAXTON, 1997; SCHILKE; GOERZEN, 2010). A aprendizagem 

organizacional está de acordo com Saxton (1997) e Schilke e Goerzen (2010) associada à 

capacidade de tomada de decisão. O potencial para a aprendizagem interorganizacional é 
considerada uma das principais vantagens das alianças estratégicas (GOERZEN; BEAMISH, 

2005) e desempenha um papel central para o sucesso da aliança (MOWERY; OXLEY; 
SILVERMAN, 2002; TEECE, 2007). Embora o atingimento dos objetivos estratégicos 

variem de aliança para aliança, objetivos genéricos não-financeiros como a criação de valor, 
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos e desenvolvimento de capital intelectual são 

pertinentes (ARIÑO, 2003; JUDGE; DOOLEY, 2006; SCHILKE; GOERZEN, 2010).  A 
lucratividade está relacionada ao cumprimento dos o jetivos financeiros da aliança 

estratégica (KRISHNAN; NOORDERHAVEN, 2006; JUDGE; DOOLEY, 2006; SAXTON, 
1997; SCHILKE; GOERZEN, 2010). 
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3.4 Relações entre a Economia Organizacional e as Capacitações Organizacionais  

 

Reve (1990) observou um renascimento da teoria da firma com os avanços na teoria de 
custos de transação, com base nos estudos de Williamson (1975, 1985) e na teoria da agência, 

originária de Jensen e Meckling (1976). Essas vertentes adotam os contratos como o construto 
comum para definir o conceito de firma e têm como problemas centrais, respectivamente, a 

organização das transações e os incentivos para os agentes na firma. Uma tentativa pioneira 
de combinar construtos econômicos e comportamentais no desenvolvimento da teoria da 

firma foi feita por Cyert e March (1963), mas desde então as correntes de teorias das 
organizações e a economia seguiram separados, e não foi desenvolvida uma teoria integrativa. 

O autor observa que a área de gestão estratégica, com crescimento significativo nas escolas de 
negócios, não avançou no desenvolvimento de uma teoria da firma. Para ele, a proposta de 

maior difusão em estratégia é o modelo de posicionamento de Porter (1980), que tem como 
base a inversão do método de análise da área de organização industrial para gerar 

recomendações aos gestores a fim de restringir a competição e permitir maiores retornos. Para 
o autor, apesar da retórica de gestão adotada, o modelo tem muito em comum com a 

microeconomia neoclássica que trata a firma como uma “caixa preta”. 
Utilizando conceitos da teoria dos custos de transação, da teoria da agência e da 

abordagem das capacitações dinâmicas, sendo esta com base em Nelson e Winter (1982), 
Reve (1990) elabora um modelo conceitual com o objetivo de constituir a base de uma futura 

teoria contratual da firma. Com base na ideia da firma como um nexo de contratos, ele 
observa que os contratos dependem de habilidades (conforme a teoria das capacitações 

dinâmicas) e incentivos (conforme a teoria da agência).  
Em seguida propõe a expansão do conceito de firma para um conjunto de contratos 

internos e externos. Assim, a firma poderia ser definida como um conjunto de habilidades 
centrais e incentivos organizacionais (que formam o núcleo estratégico), habilidades 

complementares e incentivos interorganizacionais (que formam as alianças estratégicas). Para 
o autor esse modelo estaria de acordo com a visão de estratégia de Rumelt (1982) como um 

conjunto eficiente de recursos e relacionamentos únicos. A diferença deste modelo, segundo 
Reve (1990), seria a delimitação do núcleo estratégico de acordo com as propriedades das 

transações e o foco na estrutura de incentivos que mantém a coesão da firma. Um aspecto 
inovador da proposta desse autor é considerar a especificidade de ativos, originalmente 

„vinculada à transação, como um atributo da firma, pela sua influência na formação de 
habilidades centrais da firma, presente de quatro tipos de especificidade: locacional 

(imobilidade de recursos), ativos físicos (vantagens tecnológicas), ativos humanos (vantagens 
de conhecimento), ativos dedicados (investimentos especializados).  
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4 Metodologia 

 

O objetivo geral do estudo é analisar as relações entre os atributos das transações de 
parceria e das rotinas relacionadas à capacidade relacional no setor farmacêutico brasileiro, 

segmento de saúde humana.  
 

 
4.3 Objetivos Específicos 

 
A partir do objetivo geral derivaram-se os seguintes objetivos específicos. 

 
 Objetivo específico 1 - Analisar a dinâmica das alianças estratégicas no setor 

farmacêutico por meio de dados secundários e revisão da literatura de regulação 
setorial, estrutura de mercado e ambiente tecnológico. 

 Objetivo específico 2 - Identificar os atributos das transações de parcerias e das 
rotinas vinculadas à capacidade relacional em três empresas do setor farmacêutico 

brasileiro. Trata-se da realização de entrevistas em profundidade em cada uma das 
3 empresas com os gestores que participaram da parceria estudada. Inclui a 

transcrição das entrevistas. 
 Objetivo específico 3 - Levantar hipóteses tentativas, não definitivas, sobre as 

relações existentes entre os atributos das transações de parcerias e as rotinas 
vinculadas à capacidade relacional dos parceiros. 

 
A seguir é descrita a metodologia, organizada pelos objetivos específicos. 

 
 

4.4 Estratégias de Ação 

 

O objetivo específico 1 envolve a análise da dinâmica das alianças estratégicas no 
setor farmacêutico por meio de pesquisa de dados secundários e pesquisa bibliográfica da 

literatura de regulação setorial, estrutura de mercado e ambiente tecnológico.  
O objetivo específico 2 corresponde à coleta de dados para realização de estudos de 

casos com 3 empresas do setor farmacêutico que tenham realizado parcerias estratégicas, para 
análise qualitativa de uma de suas transações de parceria (objeto) e das rotinas de 

coordenação de coordenação de parcerias (capacidade relacional). 
As empresas serão escolhidas por meio da busca em publicações especializadas ou em 

contatos com entidades associativas do setor (Fundação Biominas ou FEBRAFARMA). 
Buscar-se-á destacar o objeto de estudo via a escolha de casos extremos e polares, ampliando-

se as diferenças e similaridades do objeto de pesquisa. O critério para a escolha das 
organizações será que tenham desenvolvimento alianças estratégicas nos últimos 3 anos. Ou 

seja, alianças que envolvem posicionamento estratégico frente às variáveis externas 
vinculadas ao padrão concorrencial. A condição de singularidade visa estabelecer uma 

situação na qual o processo de interesse é transparentemente observável (PETTIGREW, 
1988). As empresas foram solicitadas a participar via email direcionado à presidência e 

contato telefônico posterior, nos quais se explicitou os requisitos para a participação. Após o 
contato inicial e a aprovação da empresa para o estudo de caso, foi escolhida em conjunto 

com a empresa uma das suas parcerias para estudo. Foram analisadas as características gerais 
da parceria, considerando a transação principal e as áreas funcionais envolvidas. Foram 
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escolhidas parcerias contratuais conforme os tipos identificados por Powell, Koput e Smith-
Dorr (1996), apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Tipos de parcerias estratégicas contratuais no setor farmacêutico 
Tipos de Parcerias  

 

P&D: Programa de pesquisa com outras organizações visando um alvo específico. 
 

Investidor de fora: Parceiros investem recursos na parceria. 

 

Testes clínicos/ Avaliação: Parceiros que realizam testes nos produtos para aprovação da ANVISA. 

 

Manufatura: Realização de parcerias para fabricar produtos. 

 

Marketing / Comercialização: licenciamento para comercialização. 
 

Licenciamento de terceiros: Direito de compra das ideias dos parceiros. 

 

Fornecimento/ Distribuição: Acordo de receber materiais ou de fornecer produtos aos distribuidores. 

 

Investimento: Investimento em  fundos (geralmente no capital humano/científico) em um parceiro. 

 

Complexo: Mais de uma das atividades listadas acima. 
 

Fonte: Adaptado de Powell, Koput e Smith-Dorr (1996) 

Com isso foi possível identificar quais os administradores ou técnicos deveriam ser 

entrevistados. As entrevistas foram semiestruturadas, contando com um roteiro predefinido e 
possibilidade de exploração mais aprofundada de alguns tópicos, de acordo com o 

comportamento do entrevistado. Foram pesquisados três níveis de análise: os atributos da 
transação, operacionalizados a partir de Macher e Richman (2008) e Willianson (1985); as 

rotinas organizacionais vinculadas à capacidade relacional, operacionalizadas a partir de 
Schilke e Goerzen (2010) e Becker (2005); e desempenho da carteira de parcerias, 

operacionalizado a partir de Schilke e Goerzen (2010). A matriz de encadeamento entre esses 
construtos e suas variáveis latentes e observáveis, apresentados na seção sobre fundamentação 

teórica desta pesquisa, e o roteiro utilizado encontra-se no Apêndice A. 
Buscou-se reduzir a ocorrência de distorções e falhas provenientes da memória dos 

informantes de duas formas. A primeira foi fixar o período mínimo de início da parceria em 
um ano e o período máximo de término em também um ano. A segunda foi a elaboração de 

um sumário descritivo com o caso de cada organização (BATAGLIA; YU, 2008). 
Imprecisões foram corrigidas pelos informantes até que os sumários se tornassem aceitáveis, 

ou seja, houvesse detalhes suficientes para se entender o que foi feito e acordo entre os 
informantes sobre a sequência dos eventos. A aplicação das entrevistas foi realizada pelos 

pesquisadores nas próprias empresas. Os respondentes nas empresas foram gestores dos níveis 
hierárquicos 1 a 3. Tal procedimento visou a integridade das informações, evitando-se vieses 

das áreas funcionais. Foi realizado pré-teste do roteiro em uma organização que foi mantida 
na pesquisa. As entrevistas foram transcritas para análise. 

O objetivo específico 3 se refere à análise dos dados levantados no objetivo específico 

2 e à geração de  hipóteses tentativas, não definitivas, sobre as relações existentes entre os 
atributos das transações de parcerias e as rotinas de vinculadas à capacidade relacional. Os 

casos foram analisados isoladamente e, posteriormente, em conjunto. Primeiramente, o 
sumário descritivo de cada caso foi estudado. Os dados colhidos nas entrevistas foram 
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submetidos à análise temática categorial com categorias definidas a priori de acordo com as 
variáveis latentes dos construtos de interesse (transação de parceria, capacidade relacional e 

desempenho da carteira de parcerias) apresentadas na matriz de encadeamento no Apêndice 
A. A seguir, a tática de “construção da explicação” foi utilizada na análise cruzada das 

categorias em cada caso individualmente. Ou seja, se induziu hipóteses causais, não 
definitivas, sobre os atributos da transação de aliança estratégica estudada e sua relação com 

os atributos das rotinas de capacidade relacional (YIN, 1994; EISENHARDT, 1989). Isto foi 
feito identificando-se os fatores de similaridade e divergência, a partir das variáveis de 

interesse, para cada par de categorias estudas (EISENHARDT, 1989). Primeiramente as 
proposições foram induzidas nos casos individualmente. Posteriormente, estas proposições 

foram contrapostas com cada um dos casos para averiguação se os dados confirmavam as 
relações propostas e, em caso afirmativo, permitindo um melhor entendimento da dinâmica 

existente. As proposições explicativas finais foram geradas a partir de classificações e 
comparações entre os casos. As proposições, geradas pelo processo indutivo, foram, então, 

melhoradas pela literatura existente. 
 

 



29 

 

5. Resultados  

 

Nessa seção serão apresentados os resultados da pesquisa. Inicia-se apresentando o 

resultado do levantamento bibliográfico e documental realizado no objetivo específico 1. A 

seguir são caracterizados e analisados individualmente os casos de parceria estudados no 

objetivo específico 2.  Por fim é apresentada a análise cruzada dos casos e as proposições 

tentativas, não definitivas, sobre a relação entre as transações de parceria e a capacidade 

relacional das organizações. 

 

 

5.1 Panorama sobre o Setor Farmacêutico 

 

Durante os últimos 25 anos, o setor farmacêutico vem passando por profundas 
mudanças em: 1) tecnologia, com o desenvolvimento da biotecnologia e da revolução da 

biologia molecular; 2) na demanda, afetada por políticas de contenção de custos pelos 
principais consumidores (os planos de saúde e sistemas governamentais de saúde) e, 3) nas 

instituições e em especial na legislação sobre direitos de propriedade (McKELVY, 
ORSENIGO; PAMMOLLI, 2004; MALERBA, 2004).  

Até os anos 70, predominava a tecnologia química, com pesquisa desenvolvida in 
house pelas empresas. A introdução de novas substâncias químicas no mercado era protegida 

por uma adequada legislação de patentes, garantindo proteção contra imitação. Além da P&D, 
as empresas do setor desenvolveram competências no gerenciamento de testes clínicos em 

larga escala, em processos de obtenção da aprovação dos medicamentos em órgãos 
reguladores, bem como em marketing e distribuição. Nesta época, conforme McKelvy, 

Orsenigo e Pammolli (2004), em especial nos Estados Unidos, as relações entre indústria e 
universidade tornaram-se mais sólidas. Devido em parte ao importante aumento do gasto 

público em pesquisa biomédica (significativamente superior à média dos demais países 
industrializados), e em parte à introdução de procedimentos mais rigorosos para aprovação de 

novos medicamentos. Adicionalmente os Institutos Nacionais de Saúde americanos, além do 
proporcional enorme apoio financeiro para a pesquisa básica em universidades e centros 

públicos de pesquisa, promoviam uma forte integração entre a produção de conhecimento 
biológico sobre a natureza dos mecanismos das doenças humanas, pesquisa clínica e prática 

médica, resultando na descoberta e no desenvolvimento de novos tratamentos terapêuticos.  
A partir dos anos 80, inicia-se então uma fase de mudanças profundas para a indústria 

farmacêutica, a partir do surgimento de um novo paradigma tecnológico, com o advento da 
biologia molecular e da engenharia genética (alteração direta do material genético). A 

engenharia genética ou tecnologia do ácido desoxirribonucléico (DNA) recombinante implica 
na modificação direta do genoma do organismo alvo pela introdução intencional de 

fragmentos de DNA exógenos (genes exógenos) que possuem uma função conhecida. Sendo 
assim, por meio de engenharia genética, o gene (DNA) que contém a informação para síntese 

de uma dada proteína de interesse pode ser transferido para outro organismo que então 
produzirá grandes quantidades da substância. Estes conceitos têm definido e delimitado o que 

se denomina biotecnologia moderna, diferenciando-a da biotecnologia antiga (ABRABI, 
2008).  
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Essas novas tecnologias originaram novos atores para o sistema de inovação da 
indústria: novas empresas especializadas em biotecnologia (NEBs), constituintes do novo 

segmento de biotecnologia. Estas empresas eram principalmente produto das universidades, e 
eram usualmente formadas pela colaboração entre cientistas e profissionais de mercado, 

suportados principalmente por venture capital. A função das NEBs era mobilizar o 
conhecimento fundamental criado nas universidades e transformá-lo em potenciais técnicas e 

produtos comercializáveis. O modelo de negócio passa a ser, então, fundamentado na idéia da 
firma (NEB) que detém um capital intangível e de alto nível intelectual, o qual protegido por 

um adequado sistema de proteção de direitos de propriedade, torna-se atrativo ao investimento 
de capital – o venture capital, cabendo a este último não somente financiar os projetos, mas 

trazer também competências de gestão, necessárias à ligação entre ciência e mercados.  
A integração da NEBs com as grandes empresas farmacêuticas mostrou-se o caminho 

ideal para a sua sobrevivência. Elas passaram a se posicionar, em uma postura cooperativa, 
como fornecedores de serviços de pesquisa às grandes corporações, as quais precisam 

continuamente adquirir e desenvolver novo conhecimento, e de outro lado, provinham às 
NBEs recursos financeiros necessários ao financiamento de P&D, e estrutura para o 

desenvolvimento, teste, produção e comercialização dos produtos (CORIAT; MALERBA; 
MONTOBBIO, 2004; McKELVY; ORSENIGO; PAMMOLLI, 2004). 

A partir dos anos 80, o setor farmacêutico, segmento de saúde humana, passou a se 
caracterizar pelo intenso uso de alianças estratégicas colaborativas (PISANO, 1989, 1991; 

POWELL; KOPUT; OWEN-SMITH, 1996; POWELL; KOPUT; WHITE; OWEN-SMITH, 
2005). O modelo de cooperação surgiu como resposta às desvantagens da larga escala da 

organização hierárquica / integração vertical (WILLIAMSON, 1975) em mercados de ciclo 

rápido (Eisenhardt, 1989a), caracterizados por regime tecnológico intenso  e conhecimento 

pulverizado entre os atores ambientais, nos quais as mudanças tecnológicas são rápidas e 
descontínuas, o ciclo de produtos curtos e a especialização é crescente. O estímulo para a 

colaboração é a agilidade em P&D (pesquisa e desenvolvimento) que as grandes firmas 
podem adquirir, colaborando com empresas menores, as quais são mais rápidas e capazes de 

desenvolver inovações e produtos (POWELL, 1987).  Powell, Koput e Owen-Smith (1996) 
estudaram o setor farmacêutico e concluíram que o processo de P&D está tão distribuído além 

das fronteiras da firma, que uma única organização não tem todas as capacidades internas 
necessárias para o sucesso. Nesse cenário, inovações efetivas (invenções no vocabulário 

Schumpeteriano) demandam um grande volume de capital intelectual e cientifico e a 
competição é uma corrida pela aprendizagem, surgindo um grande número de ligações 

interorganizacionais que são críticas para a difusão do conhecimento e desenvolvimento 
tecnológico. Essas conexões, segundo Powell (1998, p. 228), “podem ser uma forma 

contratual de relacionamento, como nas parcerias de pesquisa e desenvolvimento, ou uma 
joint venture, ou informal, envolvendo participação em comunidades tecnológicas”.   

 As fontes de inovação não residem exclusivamente dentro das paredes da firma, ao 
contrário, podem ser encontradas na intersecção entre firmas, universidades, laboratórios de 

pesquisa, fornecedores e clientes (POWELL, 1990). Consequentemente, o grau com que cada 
firma aprende sobre novas oportunidades é uma função de estender sua participação em tais 

atividades, isto é aprender com os outros (BAUM; INGRAN, 1997). Nessa perspectiva, o 
conhecimento gerado na rede de parcerias é, ao mesmo tempo, sofisticado e disperso e traz 
uma vantagem competitiva para os atores. O locus de inovação estaria na rede de relações 

inter-organizacionais (POWELL; BRANTLEY, 1992). Nos estudos de Powell, Koput e 
Owen-Smith (1996) detectou-se que, para as firmas acessarem esse conhecimento, é preciso 

capacidade de pesquisa tanto interna quanto colaborativa com parceiros externos, sendo as 
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duas opções complementares. A capacidade interna é indispensável para a avaliação da 
pesquisa realizada externamente, na qual a colaboração externa promove o acesso a novidades 

e recursos que não podem ser gerados internamente (NELSON, 1990).  As firmas devem 
aprofundar sua capacidade de cooperação não somente administrando as relações, mas 

instigando e refinando rotinas para uma parceria sinérgica. É preciso aprender a transferir 
conhecimento pelas alianças e se posicionar de forma que se mantenha um relacionamento 

promissor com o desenvolvimento cientifico e tecnológico. 
  Em sua pesquisa sobre aprendizagem em parcerias estratégicas formais no setor 

farmacêutico nos Estados Unidos, Powell, Koput e Owen-Smith (1996) identificou um ciclo 
de aprendizagem em rede (Figura 1), o qual mostra que participação na rede possibilita o 

acesso a conhecimentos relevantes que estão distribuídos e difíceis de serem produzidos 
internamente às empresas, ou obtidos por transações de mercado. Quanto maior a capacidade 

da firma em operar nessa rede colaborativa, tanto maior será sua centralidade na rede de 
relações, estabelecendo reputação e visibilidade, possibilitando acesso a informações mais 

importantes, atraindo novos talentos e moldando a natureza da competição. Interessantemente 
as parcerias usualmente iniciam em P&D e com o tempo, passam a envolver outras áreas da 

organização como manufatura, distribuição, comercialização e testes clínicos. 
 

 

 
Figura 1 - Ciclo de aprendizado na rede de parcerias 

Fonte: Powell, Koput e Owen-Smith (1996, p.138). 
 

 
Ser um elemento central na rede é necessário para alcançar resultados organizacionais 

de valor (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR; OWEN-SMITH, 1999). O tamanho das 
firmas participantes da rede não é determinante neste processo, sendo apenas o resultado. A 

dependência de trajetória pode explicar esta premissa, considerando que a entrada antecipada 
na rede resulta em retorno positivo. A colaboração pode tornar-se uma dimensão de 

competição (POWELL, 1998). Como as firmas também buscam uma variedade de recursos 
além de suas fronteiras, desenvolvem uma rede ou uma carteira de alianças contratuais com 

parceiros específicos para certas atividades. 
 

 
5.1.1 O Setor Farmacêutico Brasileiro 

 
No Brasil, a história do setor, até final da década de 90, é caracterizada pelo domínio 

dos grandes laboratórios multinacionais, que atraídos pelo potencial do populoso mercado 
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brasileiro, estabeleceram aqui as fases de produção e comercialização dos seus produtos. As 
fases de P&D e produção das matérias-primas essenciais à fabricação dos medicamentos, de 

maior conteúdo tecnológico foram, majoritariamente, mantidas nos seus países de origem. 
Conforme Bastos (2005), historicamente a participação das empresas estrangeiras do setor foi 

de cerca de 70% das vendas totais no mercado brasileiro. Quanto à cadeira produtiva, dados 
do SICAMESP, demonstram que em 1974 a indústria farmacêutica contava com 529 

empresas, das quais 460 nacionais e 69 estrangeiras, sendo que neste mesmo ano, 50% dos 
princípios ativos dos fármacos eram importados e 90% das drogas colocadas no mercado 

decorriam de pesquisas feitas no exterior. No caso das empresas brasileiras a pouca relevância 
de atividades de P&D resultaram também da carência de recursos financeiros e de um sistema 

de inovação articulado necessário ao financiamento e o incentivo ao desenvolvimento de 
projetos de P&D, os quais são de longa maturação. A indústria Brasileira e em particular a de 

capital nacional, ganhou maior incentivo para investir em produção a partir da Lei dos 
Genéricos (Lei no 9.787), aprovada em 1999

1
. A oferta de produtos a preços mais 

competitivos, ainda que produtos não inovadores, permitiu ao setor conquistar uma parcela 
maior de mercado, que em 2005, conforme o IMS Health, citado por Bastos (2005), havia 

evoluído dos históricos 30% para 40% de participação nas vendas totais do setor no Brasil 
(últimos 12 meses, junho/2005). 

Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica - FEBRAFARMA, em 
2003, o mercado farmacêutico brasileiro ocupava a 11ª posição no ranking do mercado 

farmacêutico mundial (varejo farmacêutico), com 1,498 bilhão de unidades (caixas) vendidas, 
7,2% inferior em relação a 2002, e valor nominal de vendas de R$ 16,9 bilhões. Já em 2004, o 

Brasil conquistou a 8ª posição no mercado farmacêutico mundial, apresentando um 
faturamento de R$ 19,9 bilhões, o que correspondeu à venda de 1,65 bilhão de unidades. Em 

2005, o Brasil caiu para a 10ª posição no mercado farmacêutico mundial, com um 
faturamento de R$ 22,2 bilhões, equivalente à venda de 1,61 bilhão de unidades. Apesar do 

aumento das vendas em reais em 2005, em relação ao ano anterior, de 11%, houve uma 
pequena retração no número de unidades vendidas, em torno de 2,3%. A evolução recente 

desse mercado é apresentada na Figura 2. O mercado farmacêutico brasileiro, sob o prisma da 
oferta, foi significativamente alterado nos últimos anos. As empresas nacionais que, em 2000, 

respondiam por cerca de 28,2% do valor das vendas de medicamentos, em março de 2005 já 
haviam aumentado sua participação para 40,6% (IMS Health).  

As principais empresas nacionais, embora tenham se modernizado, notadamente a 
partir de meados da década de 1990, ainda buscam atingir porte suficiente para participar com 

autonomia do processo competitivo da cadeia farmacêutica. Segundo dados da 
FEBRAFARMA, as vendas anuais da maior empresa nacional, a Aché, atingiram US$ 635,8 

milhões, 6,9% das vendas totais do setor privado no Brasil, de cerca de US$ 9,2 bilhões, em 
2005. Como contraponto, cabe destacar que a maior empresa multinacional, a Pfizer, atingiu 

um faturamento de US$ 51,3 bilhões, em 2005, oitenta vezes maior do que as vendas da 
principal empresa nacional e mais de seis vezes o total do mercado privado no Brasil. 

 
 

 
 

                                                             
1 A Lei de Genéricos permite que um medicamento de referência (de marca) pode ser substituído por 

um similar, produzido após a expiração da proteção patentária, comprovada sua eficácia, segurança e 
qualidade. 
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Figura 2 -  Mercado farmacêutico brasileiro – 1997 a 2005 

Fonte: Capanema (2006, p. 200) 

 

A estrutura da oferta na indústria farmacêutica nacional em 2005 pode ser visualizada 
na Figura 3, sob a forma das participações de mercado (varejo, ou seja, vendas em farmácias) 

dos 12 principais concorrentes. Segundo Capanema (2006), em 2002 foram identificadas 
1.077 empresas atuando no setor, das quais 688 empregam menos de 20 funcionários, número 

que pode ser considerado insuficiente para caracterizar um laboratório farmacêutico 
industrial. Assim, estima-se que existam cerca de 500 laboratórios atuando no Brasil 

(CAPANEMA, 2006). Ainda na Figura 3, observa-se que as 12 maiores empresas do setor 
representam cerca de 48,8% do mercado brasileiro. Desse grupo, 5 empresas são de controle 

nacional, a saber: Aché, EMS Sigma Pharma, Medley, Eurofarma e Grupo Castro Marques 
(Biolab + União Química). Isso é mais um indicativo de quanto a estrutura da oferta foi 

alterada nos últimos anos. Em 2003, as 12 maiores empresas do setor respondiam por cerca de 
45,1% do mercado brasileiro e, dentre elas, havia apenas uma empresa de capital nacional, a 

Aché, com 2,8% de market share (CAPANEMA; PALMEIRA, 2004). Constata-se que houve 
maior concentração do setor e que os laboratórios nacionais assumiram boa parte do mercado 

brasileiro, antes ocupado pelas multinacionais. Analisando apenas o mercado ocupado pelas 
12 empresas com maior market share, 43,3% estavam divididos por 5 empresas de capital 

nacional, em 2005, contra 6% de uma empresa de capital nacional, em 2003 (CAPANEMA; 
PALMEIRA, 2004). A tendência de maior participação dos laboratórios brasileiros aparece no 

fato de que os maiores laboratórios de capital nacional têm pretensão de depositar patentes de 
produtos novos na próxima década (BARRELLA; BATAGLIA, 2008). 

Pelo estudo realizado pela Fundação BioMinas (2009) a bioindústria do Brasil  faturou 
um valor aproximado de 804,2 milhões de reais em 2008, aproximadamente 3% do PIB, 

totalizando 253 empresas. Esse estudo enfatiza a dinâmica atual da indústria. 
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Figura 3 - Estrutura da oferta da indústria farmacêutica brasileira - 2005 
Fonte: Capanema (2006) 

 
O setor se caracteriza por micro e pequenas empresas de estrutura reduzida. 

Aproximadamente metade das empresas nacionais tem faturamento anual acima de R$ 1 
milhão (55,6%) e emprega menos de 10 funcionários (47,7%). 72,7% das empresas têm 

menos de 20 funcionários. A maioria das empresas é relativamente jovem e o setor está em 
plena expansão. 67,7% das empresas foram criadas na última década: 35,4% possuem entre 

cinco e dez anos, 19,8% possuem de três a cinco anos e 12,5% de zero a dois anos. Entre 1999 
e 2003, estima-se terem surgido 90 novas empresas, superando o número de empreendimentos 

pré-existentes (80). Nos cinco anos seguintes, foram criadas mais 83, revelando a rápida 
expansão do setor. 20% das empresas pertencem ao segmento de saúde humana. A região 

sudeste se destaca, concentrando 71,9% das empresas. São Paulo (37,5%) e Minas gerais 
(27,7%) são as unidades da Federação que concentram a maior parte das empresas. Belo 

Horizonte figura como o principal polo nacional com 48 empresas. As incubadoras são 
responsáveis por um crescente número de empresas de biotecnologia em várias Unidades 

Federativas. Empresas incubadas de biotecnologia correspondem a 19% do total da indústria. 
Acesso a novas tecnologias não foi considerado um problema relevante para a grande maioria. 

73% das empresas, além do esforço interno de P&D possuem parcerias formais. No entanto, 
falta de profissionais qualificados e há grande dificuldade com aspectos de know-how 

comercial. A obtenção de financiamento, questões regulatórias e de propriedade intelectual 
foram apontados como relevantes. O estudo de Estrella e Bataglia (2010) revelou um 

segmento em crescimento, contando com o apoio relevante de instituições incubadoras, em 
amadurecimento operacional e financeiro, considerando-se o porte e o volume de 

faturamento. 
De acordo com a Intrafarma (2007), os gastos com pesquisa e desenvolvimento no 

Brasil apresentam aumentos consecutivos ano a ano, alcançando o montante de 112 milhões 
de reais em 2001, o que representou um aumento de 20%, frente ao obtido em 1999 - 93 

milhões de reais e, considerando todo o período analisado (1995-2001), um incremento total 
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de 411,13% e anual médio de 31,3%. Este número, comparado com a evolução dos gastos 
realizados a nível mundial pela indústria farmacêutica, mostram uma evolução das empresas 

localizadas no Brasil, já que o aumento global verificado, no período de 1995-2001, foi de 
cerca de 12,2% anual médio, conforme dados da Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America (PHRMA).  
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5.2 Caracterização das Parcerias e Organizações Estudadas 

 

As empresas que participaram da pesquisa foram: JP Farmacêutica, Essentti e 

Eurofarma-Segmenta. O Quadro 2 apresenta as parcerias identificadas nas empresas 

estudadas. 

 

Quadro 2– Descrição sintética das parcerias estudadas 
Empresa Descrição Sintética da Parceria Tipo* Período 

JP Farmacêutica 

Manufatura de uma solução oftálmica 

com comprometimento comercial do 

parceiro. 

Manufatura 

2009 – atual 

Essentti 
Desenvolvimento de um produto inovador 
para avaliação do efeito mastigatório. 

P&D 
2010 - atual 

Eurofarma-Segmenta 
Desenvolvimento de novo produto para 

nutrição parental.  
P&D 

2009 - atual 

     *Classificação das parecerias conforme Powell, Koput e Smith-Dorr (1996). 

 
A parceria estudada na JP Farmacêutica iniciou-se em 2009 e caracteriza-se como uma 

parceria de longo prazo para manufatura de uma solução oftálmica para irrigação do olho em 
cirurgias de catarata. O parceiro, mantido em sigilo, já possuía o produto e optou pela 

terceirização da sua manufatura. A parceria estudada na Essentti se caracteriza como uma 
parceria de P&D aplicada, iniciando-se no início de 2010, com objetivo de desenvolvimento 

de um produto inovador para avaliação do efeito mastigatório por dentistas e fonoaudiólogos 
a partir do licenciamento de um novo complexo fármaco desenvolvido e patenteado pelo 

parceiro, a FCFRP - Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP-Ribeirão. A parceria conta 
com a participação da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

como agente financiador. A parceria estudada na Eurofarma-Segmenta também se caracteriza 
como uma parceria de P&D aplicada, iniciando-se em 2009, com objetivo de 
desenvolvimento de uma nova emulsão lipídica para nutrição parental a partir de lecitinas e 

fosfolipídios patenteados e fornecidos pelo parceiro alemão, a empresa Lipoid. A solução 
parental será fabricada futuramente pela Eurofarma-Segmenta no Brasil. A parceria conta 

com a participação da agência governamental FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, 
como agente financiador. O Quadro 3 apresenta o perfil das organizações envolvidas em cada 

parceria.  
O Grupo JP é formado pelas empresas Olidef e JP Indústria Farmacêutica S.A. e tem 

controle acionário nacional. Atualmente tem cerca de 550 funcionários e exporta para mais de 
40 países da América Latina, Leste Europeu e África. As exportações representam cerca de 

10% dos negócios. Nos últimos anos, os investimentos foram dirigidos a desenvolvimento de 
produtos, estrutura física e mão-de-obra especializada. A JP Indústria Farmacêutica tem 45 

anos de mercado, emprega diretamente 410 colaboradores e atua nas áreas de terapia de 
infusão de soluções e soluções especiais, tecnologia em transfusão e biotecnologia, produtos 

para revenda e produtos para terceiros. As duas linhas principais de produtos são: soro 
parenteral de grande volume, ou seja, soro para infusão e bolsa para coleta de sangue. A 

estrutura interna da empresa é formada pela direção, administrativo, financeiro, marketing, 
expedição, duas grandes áreas de produções com várias subdivisões e o controle de qualidade. 

A empresa possui experiência com alianças estratégicas há cerca de 15 anos, quando foi 
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realizada a primeira parceria. Atualmente tem seis parcerias estratégicas contratuais. Sendo 
cinco de terceirização de fornecimento de produtos, no qual a empresa fabrica e fornece para 

parceiros. Além de uma parceria de cunho comercial para revenda de produto.  
 

Quadro 3 – Caracterização das parcerias estudadas 

Parcerias Organização 
Público/ 

Privado 
Tamanho* 

Tempo 

Mercado 

Experiência 

Parcerias 

P1 

JP Farmacêutica 
Empresa 

privada 
Grande 45 anos 15 anos 

E1 
Empresa 

privada 
Grande Mais de 30 anos Mais de 15 anos 

P2 

Essentii - Tecnologia & 

Inovação em Produtos 
Farmacêuticos e Odontológicos 

Empresa 

biotecnologia 
Pequena 2 anos 2 anos 

FCFRP - Faculdade de 

Farmácia e Odontologia da 

USP-Ribeirão 

Universidade 

pública 
Grande 87 anos Mais de 20 anos 

FAPESP – Fundação para 

Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo 

Agência 

pública para 
fomento à 

pesquisa  

Não se 
aplica 

51 anos 51 anos 

P3 

Eurofarma-Segmenta 
Empresa 

privada 
Grande 27 anos 8 anos 

Lipoid 
Empresa 

privada 
Grande 34 anos 15 anos 

FINEP – Financiadora de 

Estudos e Projetos 

Agência 
pública para 

fomento à 

pesquisa 

Não se 

aplica 
44 anos 44 anos 

*O tamanho das empresas foi classificado de acordo com o SEBRAE. O tamanho das 
universidades foi caracterizado pelo número de alunos segundo o MEC. 

  
A Essentii - Tecnologia e Inovação em Produtos Farmacêuticos e Odontológicos, 

possui 2 anos de atividade e é uma empresa com atuação em pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos no setor farmacêutico e odontológico. Ela proporciona soluções para 

empresas que atuam no desenvolvimento farmacotécnico e prioriza a utilização de materiais 
naturais e biocompatíveis. É uma microempresa que possui 6 funcionários, divididos 

formalmente em dois setores: divisão farmacêutica e divisão odontológica. No entanto, as 
atividades são desenvolvidas em conjunto. Atualmente está desenvolvendo dois produtos para 

o setor de odontologia. Um deles para avaliação mastigatória em parceria com a FCFRP - 
Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP-Ribeirão e o outro um sistema de liberação de 

fármacos para bolsa periodontal.  
A Eurofarma surge em 1972 sob o nome de Billi Farmacêutica. Inicialmente, a 

empresa fabricava medicamentos para terceiros, laboratórios nacionais e internacionais. 
Diante da detecção de oportunidades, fez aquisições e passou a fabricar e comercializar 

marcas próprias e sob licença de multinacionais. Em 1993, o Grupo adotou o nome Eurofarma 
e seguiu atuando em diversas frentes de mercado sob uma única marca. A Empresa produz e 

comercializa medicamentos para as áreas humana e veterinária, por meio de nove Unidades 
de Negócio: Prescrição Médica, Genéricos, Hospitalar, Licitações, Oncologia, Pearson 

(Veterinária), Serviços a Terceiros, Exportação e Euroglass. A Eurofarma-Segmenta atua no 
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segmento de soluções parenterais de grande volume há 27 anos, tendo 750 funcinários. Trata-
se de produtos de uso injetável para o mercado hospitalar como soro fisiológico e 

glicofisiológico, com glicose 5% e 10%. A empresa também possui um setor de antissépticos 
e saneantes voltado para o mercado hospitalar. Surge em 1984, nominada Glicolabor. Em 

2007, torna-se Segmenta e em fins de 2010 é adquirida pelo Grupo Eurofarma, passando a 
chamar-se Eurofarma-Segmenta. O grupo Eurofarma atua no mercado internacional, porém, a 

Eurofarma-Segmenta atua somente no mercado doméstico. A organização está organizada em 
área técnica, área industrial, área comercial, recursos humanos e financeiro.  

Conforme a metodologia, as entrevistas foram realizadas com um executivo de cada 
empresa que participou da gestão da parceria e tem cargo com nível hierárquico de 1 a 3. Na 

JP, o gestor entrevistado tem formação em farmácia bioquímica e possui um MBA em gestão 
industrial. Ele tem 6 anos de experiência na área de produção em empresas farmacêuticas de 

grande porte, tendo trabalhado em empresas como Johnson & Johnson e Ouro Fino. Está há 2 
anos na JP Farmacêutica executando atividades de direção da produção, sendo que seu cargo 

tem nível hierárquico 2. A gestora entrevistada na Essentii possui formação em farmácia 
bioquímica e doutorado em ciências farmacêuticas. Foi bolsista do INCT (Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia para Inovação Farmacêutica). Possui uma trajetória profissional que 
se iniciou na FIPASE (Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde), na qual trabalhou com o 

desenvolvimento de empresas incubadas e parcerias estratégicas. Atualmente é sócia e 
diretora de P&D da Essentii, tendo nível hierárquico 2. Na Eurofarma-Segmenta o 

entrevistado tem formação em farmácia bioquímica. Na empresa é responsável pelo setor de 
P&D, subordinado à Diretoria Técnica. Seu cargo tem nível hierárquico 3. Possui cerca de 

quatro anos de experiência em P&D no setor farmacêutico, desenvolvida na Eurofarma-
Segmenta. 

Apresenta-se a seguir os resultados da análise cruzada das categorias, primeiramente em 
cada caso individualmente e na sequencia de forma cruzada entre casos.  
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5.3 O Caso da JP Indústria Farmacêutica 

 

 Inicia-se pela descrição da parceria estudada e a seguir se apresenta as proposições 

relativas ao cruzamento das categorias de interesse, definidas a partir das variáveis latentes 
dos construtos, apresentadas na matriz de encadeamento no Apêndice A 

 

5.3.1 Parceria de manufatura com comprometimento comercial do parceiro 

 

A JP tem uma carteira de 6 contratos de parceria nesse momento, já tendo finalizado 
outras 15 parcerias. A parceria estudada foi firmada em 2009 e se refere à manufatura de uma 

solução oftálmica para irrigação do olho em cirurgias de cataratas com comprometimento 
comercial do parceiro para aquisição via programação de compras anual.  O parceiro detém o 

produto, fornecendo as especificações e instruções para a produção e a quantidade de 
unidades anuais que deverão ser produzidas. A JP entra com as competências e habilitações 

necessárias. Há planejamento e investimento conjunto e compartilhamento de projeto, pessoas 
e logística. A frequência da transação é determinada pela programação de demanda realizada 

pelo parceiro. 
 

A gente costuma entregar 150 mil unidades/ano, que dá, mais ou menos, aí, dez mil, 

15 mil unidades/mês. [...] Basicamente, eles mandam para a gente uma solicitação 
de produção, a gente faz uma programação para essa necessidade deles, para essa 

demanda e vai produzindo ao longo do ano. Em todo começo de ano existe uma 

programação de produção. Eles mandam a demanda, a gente faz uma programação 

e, ao longo do ano, a gente vai entregando essa quantidade, para ele, de produtos. 

 

O parceiro proativamente identificou as competências da JP e entrou em contato com 
o setor de comercial e de vendas por meio de seu departamento de comercialização para 

averiguar se existia interesse por parte da JP em consolidar a aliança. A JP detinha a 
experiência e habilidades necessárias para assumir a manufatura do produto do parceiro. Os 

departamentos internos da JP, a partir da interação com o parceiro, desenvolveram o projeto 
do processo. Com o projeto aprovado pelo parceiro iniciou-se a transferência de tecnologia e a 

troca de informações intensiva entre as empresas pelo período aproximado de seis meses. O 
processo de transferência de tecnologia foi permeado por diversas reuniões, treinamentos, 

espera pela compra de maquinário específico por parte da JP e testes pilotos antes do início 
das atividades na linha de produção. 

Esta parceria não exigiu da JP mudanças estruturais, pois a mesma já possuía estrutura 
física para o processo de manufatura e também já estava atuando no mercado de fármacos, o 

que facilitou a adequação do processo de distribuição do produto. Com o intuito de garantir 
ajuste mútuo na aliança as reuniões serviram para acertos do contrato entre os parceiros e para 

o desenvolvimento do projeto de manufatura. Os parceiros seguiram as diretrizes para 
projetos do PMBOK da PMI (Project Management Institute). Outro motivo das reuniões 

estava na necessidade de trocar informações relativas à P&D, de como produzir o produto e 
sobre as  exigências de qualidade. Durante quatro meses foi desenvolvido um cronograma 

para início da produção com informações como fluxograma, tempo e quantidade de teste-
piloto e  esquemas de produção.  

 
A gente desenvolveu um cronograma de atividades no começo da parceria, quando 

se começou a discutir o processo produtivo. E esse cronograma envolvia, 
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basicamente, a montagem de um esquema de produção, de um fluxograma de 
produção, os testes-pilotos e o teste em escala industrial, o primeiro lote em escala 

industrial. Para fazer isso, a gente levou em torno de quatro meses de estudos... 

 
Durante este tempo foi feito comprado maquinário necessário para o processo 

produtivo. O equipamento foi entregue após quatro meses de pedido. Nestes quatro meses 
iniciais foram realizados treinamentos dos funcionários para que pudessem aprender o 

processo produtivo e atender as exigências de qualidade. O treinamento foi realizado por 
supervisores de produção e os funcionários encarregados da produção, juntamente com os 

funcionários do parceiro. “Os chefes de produção, os supervisores de produção participaram, 
também, dessa transição junto com o pessoal de produção do parceiro para poder ganhar 

know-how e transferir treinamento para os operadores...”.  Também junto com os 
treinamentos e reuniões de acompanhamento, sincronização e melhoria foram realizados 

testes-piloto que serviram para o aprimoramento do processo produtivo, contando com a 
participação da supervisão de produção da JP e dos analistas de P&D do parceiro. 

 
A supervisão de produção, os analistas de P&D, toda vez que a gente rodava um 

teste-piloto, eles estavam, ali, dedicados a ver o que estava acontecendo e procurar 

melhor o desempenho do produto na produção. Basicamente isso. Mas era a mesma 

equipe que estava fazendo toda a parceria. 

 

Após a chegada das maquinas foram realizados por mais dois meses treinamentos, 
reuniões para ajustes e testes-piloto envolvendo as equipes da JP e do parceiro. Esse processo 

teve duração aproximada de 6 meses. 
 

Olha, na verdade, a gente acabou tendo que adaptar a nossa rotina de trabalho. Que 

nem eu te disse, a gente comprou equipamentos, a gente treinou as pessoas com as 
técnicas principalmente os funcionários de produção com as técnicas de produção do 

contratante. Eles foram lá treinar lá primeiro, depois treinaram aqui nos lotes-piloto 

para, depois, entrar em escala de produção. E, mesmo assim, a gente ainda teve 

algumas dificuldades. 
 

A gestão da parceria teve seu ápice nos seis primeiros meses, quando ocorreu a maior 

intensidade de atividades de coordenação, aprendizagem, proatividade e transformação. Após 
esses seis meses a parceria tem sido controlada pelo comprometimento de demanda anual do 

parceiro, pelas cláusulas de confidencialidade, aviso prévio ou multa no caso de desistência de 
um parceiro e auditorias anuais para averiguação da qualidade e condições de manufatura. Por 

se tratar de uma parceria na qual existe um grau menor de especificidade das habilidades dos 
ativos humanos, a rotatividade de funcionários não se caracterizou como um grande problema 

para a gestão da aliança. 
A aprendizagem com essa parceria se caracteriza por meio da transferência de  

tecnologia que existiu entre os parceiros. O conhecimento adquirido se deu tanto para a área 
de produção quanto para a área de P&D da JP. A transação de parceria foi caracterizada pela 

mútua troca de informações; por ter pequena incerteza; por ter gerado aprendizagem; por 
possuir mecanismos de coordenação construídos conjuntamente pelos parceiros; e por não 

possuir um grande investimento em ativos específicos. Ela é considerada pelos gestores como 
de bom desempenho, atendendo aos objetivos propostos e gerando a lucratividade pretendida. 
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5.3.2 Gestão da incerteza da transação de parceria e sua relação com a Capacidade 

Relacional 

 

Observa-se que o estímulo inicial para a parceria estudada foi o interesse do parceiro 
em terceirizar a produção de uma solução oftálmica para irrigação do olho na cirurgia de 

cataratas que gerou atividades de busca proativa pela identificação de um possível parceiro 
com as competências necessárias no mercado. O parceiro identificou que a JP poderia  

fabricar o produto dentro dos padrões de qualidade exigidos, reduzindo desta forma a 
incerteza da transação de parceria.  

 
Eles nos procuraram para saber se a gente tinha interesse. A gente montou um 

processo, colocou um preço e eles fecharam. [...] Mas era de interesse deles fazer a 

parceria e nosso também, pelo valor agregado do produto. E eles se empenharam.  

 
Eles procuraram o gerente comercial, o gerente de vendas e marketing. E essa pessoa 
começou a buscar aqui dentro, na área de P&D e de produção, respaldo para saber se era 
possível ou não fazer essa parceria. 

 
Apesar da gente ter tido que fazer uma alteração fabril, a gente já tinha uma 
característica que viabilizava a parceria. E não é tão comum achar esse tipo de 

empresa no mercado para fazer esse tipo de solução oftálmica. Não é simples. 

 
 Na JP a consulta do potencial parceiro engatilha atividades proativas de avaliação da 

parceria. Para a JP o risco tecnológico e de mercado foram reduzidos já que o produto estava 
pronto e sendo comercializado pelo parceiro na ocasião da realização da parceria. O produto 

seria distribuído e comercializado a partir da estrutura física e de logística já existente no 
parceiro. Além disso, foi incluso no acordo o comprometimento comercial do parceiro de 

compra das unidades produzidas. Destacam-se dessa forma as competências tecnológicas e de 
comercialização do parceiro. 

 
Então, na verdade é o seguinte: esse produto já existia no mercado. E ele é um 

produto para a saúde, ele não é um medicamente propriamente dito. Então, ele não 

tem teste-clínico. Ou ele até tem, mas foram feitos quando do lançamento do 

produto. Durante a parceria, não. [...]Eles já tinham desenvolvido e aprovado o 
produto, inclusive no mercado. [...] Na verdade, a empresa fica em São Paulo, a 

gente já possuía o canal. Então, não precisou de nada novo em logística, não. 

 
Basicamente, eles mandam para a gente uma solicitação de produção, a gente faz 

uma programação para essa necessidade deles, para essa demanda e vai produzindo 

ao longo do ano. Em todo começo de ano existe uma programação de produção a ser 
adquirida. Eles mandam a demanda, a gente faz uma programação e, ao longo do 

ano, a gente vai entregando essa quantidade, para ele, de produtos. 
 

A única alteração mais expressiva foi na linha de produção da JP, inclusive com 

aquisição de maquinário específico. Para diminuir a incerteza associada ao projeto de 
alteração da linha, adotaram-se técnicas de gestão de projetos que facilitassem o cumprimento 

e gestão das atividades.  
 

Na verdade, assim, como eu te falei, a empresa segue uma metodologia de projetos 

do PMBOK que direciona a melhor maneira, a melhor prática para se levar um 
projeto. A gente procurou seguir os passos do PMBOK para facilitar a coordenação 

do processo e diminuir riscos. 
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Além disso, estabeleceram-se auditorias anuais que são realizadas para averiguar a 

manutenção da qualidade do produto. 
 

É, hoje em dia a gente sofre auditorias anuais da contratante para avaliar o nosso 
sistema de qualidade, para avaliar, mesmo, as condições de produção.  

 

Por outro lado, observa-se que embora as competências e o tempo de experiência dos 
parceiros sejam importantes, criando confiança mútua, não eliminam a utilização de outros 

mecanismos de governança como a utilização de contrato, especificando: o comprometimento 
comercial de compra da produção pelo parceiro, termo de confidencialidade e períodos 

mínimos e multas para aviso prévio caso um dos parceiros queira sair da parceria. Williamson 
(1985) relata que a existência de contratos inibe o comportamento oportunista facilitando a 

gestão pelas partes envolvidas em uma parceria de suas atividades.  
 

Não, não tem nenhum registro de patente. A única coisa que existe é contrato de 
confidencialidade. A JP não pode divulgar a fórmula do contratante. E eles têm... Se 

por acaso forem tirar o produto daqui da JP tem que ter um tempo prévio de aviso ou 

pagar uma multa contratual. 

 
Assim conclui-se que a JP e seu parceiro buscam minimizar as incertezas da transação 

de parceria, como o oportunismo, a incerteza tecnológica e a de mercado criando mecanismos 
de governança pró-ativos. Assim formalmente a primeira proposição é: 

 
Proposição 1: As organizações parceiras gerenciam a transação de parceria 

via mecanismos de governança proativos, contratuais e não-contratuais, 
como cláusulas contratuais, avaliação das competências dos potenciais 

parceiros e técnicas de gestão de projetos, com objetivo de reduzir a 
incerteza da transação. 

 
A parceria da JP foi relativamente simples. “... olha, para a indústria farmacêutica, até 

que foi uma parceria simples. Não é um produto muito complexo. É um produto bem 
estruturado. Não tivemos muitos problemas.” Os primeiros seis meses da parceria foram  

marcados por indefinições e por inúmeras atividades de coordenação interorganizacional e de 
aprendizagem que tinham como ojetivo estruturar e concretizar a pareceria, reduzindo a 

incerteza existente. Foram desenvolvidas reunioes mensais para ajustes e definição das regras 
“do jogo”, discussão e detalhamento dos processos que seriam desenvolvidos na parceria e 

alocação de responsabilidades. Desenvolveu-se cronogramas e planos de ação.  
 

A gente desenvolveu um cronograma de atividades no começo da parceria, quando 
se começou a discutir o processo produtivo. E esse cronograma envolvia, 

basicamente, a montagem de um esquema de produção, de um fluxograma de 

produção, os testes-pilotos e o teste em escala industrial, o primeiro lote em escala 

industrial. Para fazer isso, a gente levou em torno de quatro meses de estudos. 
Basicamente foi isso. Nada... A montagem de um projeto e um cronograma-base. 

 
Nesse período foram realizados treinamentos de supervisores e funcionários e 

avaliações da aprendizagem. Testes-piloto para estruturação da linha produtiva foram 
desenvolvidos, gerando otimizções do processo produtivo com ajustes mútuos. Após a 

estabilização dos novos processos, incluindo a aquisição e instalação de novas máquinas e a 
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adaptação dos colaboradores da JP ao novo processo produtivo, diminui a incerteza da 
parceria e as atividades de gestão da parceria, as quais passaram a se resumir a uma auditoria 

anual do parceiro para avaliação da qualidade e das condições de produção.  
 

Na verdade, era um processo novo para a gente. Mas, depois que foi estabelecido, nunca mais 
mudou. Pelo menos não até agora. Foram seis meses, aí. A gente teve que comprar um 
equipamento grande. E esse equipamento demorou, aí, coisa de quatro meses para ser 
entregue. E, aí, depois que o equipamento estava aqui, mais dois meses a gente já estava 
produzindo sozinhos. 

 
Porque a gente teve a transferência de tecnologia entre a produção e o P&D deles e a nossa 
produção e o nosso P&D. E aqui, internamente, os supervisores de produção e os líderes de 
linha, foram eles que treinaram todo o chão de fábrica em como manipular o produto dos 
terceiros e tal. Então, basicamente foram os chefes de produção, os líderes de produção. 

 
Na verdade, a gente deu treinamentos. E, nesses treinamentos a gente costuma fazer prova de 
avaliação do conteúdo ministrado. E prática. Na verdade, rolou teste-piloto para saber se as 
pessoas estavam sabendo o que era para ser feito, para treinar, também, essas pessoas. [...] A 
gente desenvolveu bastante as pessoas que participavam desse processo. 
 
A supervisão de produção, os analistas de P&D, toda vez que a gente rodava um teste-piloto, 
eles estavam, ali, dedicados a ver o que estava acontecendo e procurar melhor o desempenho 
do produto na produção. Basicamente isso. Mas era a mesma equipe que estava fazendo toda 
a parceria. 
 
Vieram aqui, ficaram aqui para treinar o nosso pessoal. Vinham constantemente. Pelo menos 
durante uns seis meses a gente conviveu bem intensamente, juntos ai. [As atividades] Foram 
conjuntas. Tanto da JP quando do parceiro. 
 
Olha, alavancou material intelectual. Formalizar? Não foi formalizado nada, assim. Até foi, 
porque a gente tem documentos técnicos produtivos da receita do produto deles, das 
especificações. Foi sim. Gerou e formalizou conteúdo técnico. 
 
Sim. No início, a gente tinha reuniões mensais, pelo menos, para poder acompanhar como que 
estava a produção aqui dentro, se o produto estava tendo um bom desempenho. Aconteciam 
reuniões. 

 
 É, hoje em dia a gente sofre auditorias anuais da contratante para avaliar o nosso sistema de 
qualidade, para avaliar, mesmo, as condições de produção. Mas nada mais de 
desenvolvimento. 

 

Durante a adaptação da linha de produção, os parceiros seguiram as diretrizes para 
desenvolvimento de projetos do PMI (Project Management Institute), buscando reduzir a 

incerteza das tarefas relativas ao projeto da linha de produção.  
 

A empresa segue uma metodologia de projetos do PMBOK que direciona a melhor 

maneira, a melhor prática para se levar um projeto, com acompanhamento do risco. 
A gente procurou seguir os passos do PMBOK para facilitar a coordenação do 

processo. 

 
Assim conclui-se que as atividades vinculadas à coordenação interorganizacional e à  

aprendizagem da capacidade relacional (SCHILKE; GOERZEN, 2010) buscam a redução da 
incerteza da transação, aumentando e diminuindo juntamente com a incerteza existente na 

transação. Formalmente: 
 

Proposição 2: As atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação são 
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mecanismos de governança proativos utilizados para redução da incerteza 
da transação de parceria. 

 
Proposição 3: A redução da incerteza da transação leva à redução da 

complexidade, da interdependência, da incerteza e da frequência das 
atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, aprendizagem, 

proatividade e transformação. 
 

De acordo com Schilke e Goerzen (2010) as rotinas de coordenação 
interorganizacional e aprendizagem são dimensões próprias da capacidade relacional. No 

entanto, conforme pode ser observado nas evidências apresentadas, as atividades das rotinas 
de aprendizagem organizacional (transferência de tecnologia via treinamentos, testes pilotos e  

avaliações da aprendizagem), coordenação interorganizacional (treinamentos, testes pilotos 
para estruturação do processo produtivo e reuniões de acompanhamento), proatividade e 

transformação (melhoria do processo produtivo via pilotos)  ocorrem de forma imbricada. 
Formalmente: 

 
Proposição 4: As atividades das rotinas de coordenação 

interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação ocorrem 
de forma imbricada. 

 
 

5.3.3 Rotina de pró-atividade e legitimidade organizacional 

 
As atividades da rotina de pro-atividade da capacidade relacional permitem que a 

organização compreenda o ambiente em que está inserida, identifique as necessidades do 
mercado e novas oportunidades (SCHILKE; GOERZEN, 2010).  A JP foi procurada pelo 

parceiro, a partir de sua rotina de pro-atividadade, que identificou a JP no mercado como uma 
emrpesa capaz de atender o plano de terceirização da manufatura da sua solução oftálmica 

para irrigação do olho em cirurgias de catarata. Esse estímulo externo engatilhou internamente 
atividades de pró-atividade, iniciadas pelo gerente comercial que passou a averiguar a 

viabilidade da parceria com as áreas de P&D e produção. Dessa forma, novas atividades de 
avaliação vinculadas à pró-atividade foram engatilhadas nessas áreas. 

 
Eles nos procuraram para saber se a gente tinha interesse. A gente montou um 

processo, colocou um preço e eles fecharam. [...] Mas era de interesse deles fazer a 

parceria e nosso também, pelo valor agregado do produto. E eles se empenharam.  

 
Eles procuraram o gerente comercial, o gerente de vendas e marketing. E essa 

pessoa começou a buscar aqui dentro, na área de P&D e de produção, respaldo para 

saber se era possível ou não fazer essa parceria. 

 
Apesar da gente ter tido que fazer uma alteração fabril, a gente já tinha uma 

característica que viabilizava a parceria. E não é tão comum achar esse tipo de 

empresa no mercado para fazer esse tipo de solução oftálmica. Não é simples. [...] A 
gente já tinha a experiência necessária. 
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A JP possui experiência com alianças estratégicas há cerca de 15 anos. Atualmente 
tem seis parcerias, sendo cinco de terceirização de fabricação e fornecimento de 

produtos e uma parceria de cunho comercial para revenda de produto. 
 

O parceiro procurou a JP em função de ter identificado que estava atuando no mercado 

farmacêutico, tinha uma linha de produção que não necessitaria de maiores ajustes, possuía 
experiência, tinha legitimidade no setor e também por ter capital humano com conhecimento 

suficiente para realizar a manufatura do produto. Formalmente:  
 

Proposição 5: As competências organizacionais, o tempo de experiência e a 
legitimidade no setor aumentam a visibilidade da empresa frente às rotinas 

de proatividade de eventuais parceiros, ampliando as oportunidades para 
parcerias. 

 

 

5.3.4 Desempenho da aliança e sua relação com a capacidade relacional 

 

Winter (2003) argumenta que o desempenho da carteira de alianças exige a 
competência de manter as parcerias economicamente viáveis, o que depende da participação 
de profissionais especializados e que se empenhem integralmente em seus papeis de eventuais 

transformações nas parcerias existentes. As parcerias da JP são classificadas como 
satisfatorias uma vez que são lucrativas, permitem o acúmulo de conhecimeto por parte das 

pessoas envolvidas nas linhas de produção e nas atividades de P&D e também permitem uma 
melhor gestão das atividades produtivas da empresa.  

 
Especificamente nessas alianças que a gente tem, hoje, o objetivo principal é gerar 

valor, sua lucratividade. [...] É significativo, mas eu não sei dizer quanto. Não sei se 

isso chega a representar 5% ou 10% do nosso faturamento. [...] É um produto que 

gera um capital. Ele é uma venda certa que a gente tem todo mês.  
 

A gente tem um retorno financeiro considerável com as alianças. 

 

Olha, alavancou material intelectual. Formalizar? Não foi formalizado nada, assim. 
Até foi, porque a gente tem documentos técnicos produtivos da receita do produto 

deles, das especificações. Foi sim. Gerou e formalizou conteúdo técnico. 
 

É satisfatório também porque, querendo ou não, a gente desenvolveu bastante as 

pessoas que participavam desse processo pelas atividades de preparação da parceria. 
A própria lucratividade vem daí. Destes treinamentos, avaliações, pilotos, viagens 

técnicas dos funcionários, visitas dos parceiros, auditorias e reuniões. 

 
As atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, aprendizagem, 

proatividade e transformação estão relacionadas ao desempenho da parceria e portanto à sua 
continuidade ou descotinuidade. 

 
Proposição 6: As transações de parceria são avaliadas pelo seu desempenho 

financeiro e pelo conhecimento acumulado, sendo mantidas ou 
descontinuadas.  
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Proposição 7: As rotinas de coordenação interorganizacional,  
aprendizagem, proatividade e transformação influenciam no desempenho da 

carteira de parcerias.  
 

Por outro lado, a experiência da empresa em gerir parcerias reflete positivamente no 
desenvolvimento de conhecimento e habilidades nas atividades das rotinas de coordenação 

interorganizacional e de aprendizagem, tornando mais eficiente e eficaz a gestão das 
parcerias. Consequentemente, as empresas experientes com alianças têm sua capacidade 

relacional ampliada. Essas rotinas irão ajudar as empresas a desenvolverem novas rotinas de 
gestão de parcerias que melhor se adequem às novas alianças. Formalmente:  

 
Proposição 8: A experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a 

capacidade relacional. 
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5.4 O Caso da Essentii  

 

 Inicia-se pela descrição da parceria estudada e a seguir se apresenta as proposições 
relativas ao cruzamento das categorias de interesse, definidas a partir das variáveis latentes 

dos construtos, apresentadas na matriz de encadeamento no Apêndice A 

 

 

5.4.1 Parceria de P&D para produto inovador de avaliação mastigatória 

 

A parceria estratégica entre a Essentii - Tecnologia e Inovação em Produtos 
Farmacêuticos e Odontológicos e a FCFRP - Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP 

de Ribeirão Preto foi firmada no início de 2010, a partir do licenciamento de um complexo de 
polímeros desenvolvido e patenteado por dois pesquisadores da FCFRP. O objetivo foi o 

desenvolvimento de um novo produto inédito no mercado para avaliação por dentistas e 
fonoaudiólogos do efeito mastigatório. A aliança conta com a participação da Fapesp – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, via fomento para desenvolvimento 
do produto, a partir do seu Programa de Pesquisa para Inovação Tecnológica. A parceria 

envolve a utilização da infraestrutura física e tecnológica da FCFRP e a transferência da 
tecnologia sobre o complexo fármaco. Também conta com assessoria dos  pesquisadores da 

FCFRP e financiamento da Fapesp para desenvolvimento do novo produto.  
 

O desenvolvimento de um projeto específico, que é esse produto [...] Nosso primeiro 

produto, que é o movimento do dispositivo para avaliação do efeito da mastigação. 
[...] o produto é inédito no mercado. Não existe, na verdade. Ele vem já de uma 

inovação que vem da patente de um complexo de polímeros que o professor aqui 

desenvolveu.  
 
A gente fez um convênio para desenvolver um projeto em parceria com o 

laboratório. Isso permite que, além do conhecimento dos professores envolvidos, a 

gente use a estrutura do laboratório: a gente use os equipamentos, use a estrutura e a 

assessoria do professor.  

 

Antes de estabelecer a parceria, a Essentii identificou a oportunidade tecnológica para 
desenvolvimento do produto via contatos com a FCFRP. Depois, realizou pesquisa de 

mercado com dentistas e fonoaudiólogos para estabelecer sua viabilidade de mercado. Após, 
licenciou a patente do complexo fármaco, estabelecendo a parceria. E por fim elaborou plano 

de negócios e proposta de financiamento aprovados pela Fapesp, envolvendo o parceiro 
financiador do desenvolvimento do novo produto.  

Mecanismos de governança utilizados pelos parceiros são reuniões mensais e 
relatórios de acompanhamento. Os cronogramas, metas, objetivos, problemas técnicos,  

ajustes necessários e novas oportunidades são discutidos e definidos  nas reuniões de 
acompanhamento entre a equipe da Essentii e a FCFRP. Ajustes e mudanças são relatados à 

Fapesp via relatórios de acompanhamento semestrais. A proatividade e transformação na 
parceria são estabelecidas nas reuniões de acompanhamento e conta com a assessoria 

científica da Fapesp nos pareceres sobre o andamento da realização do projeto. Novas 
possibilidades de projetos de pesquisa básica ou aplicada quando percebidas são 

transformadas em projetos de pesquisa de mestrandos, doutorandos ou professores da FCFRP, 
ou em novos projetos da parceria a serem submetidos a órgãos de fomento.   
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O desempenho da parceria é considerado satisfatório embora ainda não haja grande 
lucratividade em função do estágio de desenvolvimento do produto. O fato da parceria ter 

evitado custos foi fundamental para viabilizar a empresa.  
 

A satisfação é muito grande. Porque a empresa evitou um investimento que, na 
verdade, a gente não poderia fazer em equipamento, em infraestrutura e acabou 

utilizando uma estrutura que já estava disponível. E até aí, tinha um momento que eu 

teria que comprar para usar uma ou duas vezes, eu acabo não tendo que fazer isso ou 

pagar por esse serviço fora. Eu já tenho tudo isso dentro da aliança. 

 
 

5.4.2 Gestão da incerteza da transação de parceria e sua relação com a Capacidade 

Relacional 

 

O acesso a ativos complementares via alianças estratégicas é um dos fatores que 
motivam essa nova forma organizacional (EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 1996). A 

parceria da Essentii envolve um convênio com o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento 
Farmacotécnico da Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP Ribeirão Preto, para que 

fosse possível por parte da empresa ter acesso a tecnologias, assessoria especializada e 
informação específica. De forma proativa, a Essentii identificou a oportunidade tecnológica 

para desenvolvimento de produto inédito para avaliação mastigatória por dentistas e 
fonoaudiólogos a partir de complexo de polímeros desenvolvido e patenteado pela FCFRP – 

Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP-Ribeirão. Após análise do mercado para o 
produto, desenvolvida a partir de pesquisa de mercado e elaboração de plano de negócios, 

licenciou o complexo fármaco estabelecendo, estabelecendo a parceria com a FCFRP. Por 
fim, aprovou proposta de financiamento da atividade de pesquisa e desenvolvimento na 

Fapesp.  
Observa-se que a Essentii buscou reduzir o risco da parceria. Reduziu a incerteza 

tecnológica, licenciando o complexo de polímeros já patenteado e incluindo no convênio para 
desenvolvimento do novo produto o assessoramento técnico e de mercado dos especialistas da 

FCFRP. No entanto, a incerteza tecnológica ainda é significativa, especialmente no que se 
refere aos testes e registro necessários para que o produto seja liberado pelos agentes 

governamentais para comercialização. O risco de mercado foi  avaliado a partir de pesquisa de 
mercado e do desenvolvimento de plano de negócios do produto. Destaca-se o risco associado 

à logística e distribuição. A inclusão da Fapesp como parceiro financiador do projeto, a custo 
zero, melhorou o perfil de risco da parceria pela diminuição do investimento exigido. O 

acordo com a FCFRP também colaborou nesse sentido pela disponibilização da infraestrutura 
necessária, reduzindo os investimentos necessários. Da mesma forma, os parceiros da Essentii 

também contam com mecanismos para redução da incerteza da transação de parceria. Os 
contratos de licenciamento e de convênio de parceria foram utilizados pela FCFRP. O plano 

de negócios foi exigido pela Fapesp que libera os fundos a partir de contrato e 
acompanhamento semestral.  

 
Na verdade, essa aliança deu continuidade para algumas outras. Para a gente poder 

desenvolver o produto, a gente também licenciou a patente junto à agência USP aqui 

da faculdade. Então, a patente é de propriedade dos professores envolvidos da área 

de odonto. E a gente fez o acordo sobre o licenciamento da patente e junto ao projeto 
Fapesp para o desenvolvimento, a gente contratou os dois para assessoria. 
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A tecnologia afeta, mas assim, é conhecida porque a gente sabe quais são as técnicas 

que são empregadas hoje. São técnicas que não mudam com tanta frequência. Então, 

não influenciam tanto.  
 

Acho que a incerteza vem mais de normas, principalmente, porque depois, o produto 

tem que passar por toda uma questão de registro. [...] Para que ele chegue ao 

mercado. 

 
A gente fez levantamento do mercado baseado no número de dentistas e 

fonoaudiólogos das especialidades que são alvos do produto. 

 
Não, a ideia justamente de ter outros parceiros é para reduzir os investimentos. [...] a  

empresa evitou um investimento que, na verdade, a gente não poderia fazer em 
equipamento, em infraestrutura e acabou utilizando uma estrutura que já estava 

disponível. E até aí, tinha um momento que eu teria que comprar para usar uma ou 

duas vezes, eu acabo não tendo que fazer isso ou pagar por esse serviço fora. Eu já 

tenho tudo isso dentro da aliança. 

 
A gente não tem os equipamentos que a gente precisa para esse novo projeto aqui, 

mas a gente tem toda a assessoria do professor no desenvolvimento já da nova 
formulação. E temos o acesso ao laboratório do parceiro. 

 
[...] ele já desenvolveu outros projetos com empresas por aí. Não sei quanto tempo, 
mas [...] o fato dele já ter trabalhado com outras empresas, de ter uma experiência 

nesse setor permite que ele consiga enxergar que isso não é uma pesquisa. Então, ele 

consegue ajudar nisso, transformar isso em produto.  
 

 [...] como nós somos uma empresa pequena, a gente pensou na questão da 

distribuição. O produto vai ser colocado em distribuidoras de fins odontológicos. Aí, 

a gente pode abrir esse canal sozinhas ou então entrar com uma empresa que já 
venda para o setor odontológico e já tenha essa rede de distribuidoras criada. A 

gente pensa assim, numa parceria para distribuição. 

 
Assim conclui-se que a Essentii e seus parceiros buscam minimizar as incertezas da 

transação de parceria, como o oportunismo, a incerteza tecnológica e a de mercado criando 
mecanismos de governança pró-ativos. Assim formalmente a primeira proposição é: 

 
Proposição 1: As organizações parceiras gerenciam a transação de parceria 

via mecanismos de governança proativos, contratuais e não-contratuais, 
como formas de acompanhamento contratuais, licenciamento, pesquisa de 

mercado, elaboração de plano de negócio, inclusão de especialistas em 
tecnologia e mercado, com objetivo de reduzir a incerteza da transação. 

 
Os membros da equipe da Essentii são necessariamente especialistas na área 

farmacêutica com experiência em P&D. O projeto é coordenado por um líder. Os problemas 
técnicos e eventuais ajustes no projeto são resolvidos em reuniões entre os especialistas e 

assessores à medida da necessidade. Há reuniões de coordenação mensal entre a equipe da 
Essentii e a FCFRP para acompanhamento, nas quais são discutidos cronogramas, metas, 

problemas, aprendizagem e novas oportunidades. Dessas reuniões derivam novas atividades 
como ajustes no projeto, revisões de cronograma, elaboração de novos projetos e realização 

de testes. Ajustes e mudanças são relatados à Fapesp via relatórios semestrais. Novas 
possibilidades de projetos são transformadas em projetos de pesquisa de mestrandos, 



50 

 

doutorandos ou professores da FCFRP, ou em novos projetos da parceria a serem submetidos 
aos órgãos de fomento.   

 
[Para participar da equipe] requer, no mínimo, uma formação na área de 

farmacêutica com experiência no desenvolvimento farmacotécnico. E sim, é 

necessário muita perícia técnica. [...] Na verdade, porque para o desenvolvimento 
você tem que ter certos parâmetros e metas a serem atingidas. Você tem que 

coordenar a equipe para que ela atinja esses objetivos.  

 

 [As regras] nós estabelecemos. A rotina é de trabalho diário mesmo e, como a gente 
tem um projeto a ser desenvolvido então, isso faz com que ela tenha que seguir 

todos os passos daquele projeto e sabe que a hora que ela termina uma etapa, ela tem 

que começar outra. Isso ajuda bastante a dar continuidade no processo. Além da 

necessidade de reportar isso que a gente tem, então ajuda muito. Tem que cumprir 
com os prazos. Como a gente tem um projeto que em nove meses a gente tem que 

ter resultado, ajuda que a empresa produza em nove meses. [...] Hoje, esse 

planejamento é de nove meses e agora, o próximo planejamento está para os 

próximos dois anos, mas também, com resultados semestrais. 
 

Sim, a gente faz reunião com o assessor. Na verdade, a gente não tem reuniões 

programáveis, mas a medida com que os problemas [técnicos] vão surgindo marca-

se uma reunião e falamos para resolvê-los.  
 

As atividades de coordenação e aprendizado acontecem em conjunto e são discutidas 

na reunião mensal. E como a gente já segue uma rotina de metas, de projetos, essas 

rotinas ajudam na identificação de outras possibilidades para as transformações no 
nosso projeto. [...] Podem  ocorrer ajustes, ser desenvolvidos novos testes, se gerar 

novas atividades para resolver os problemas envolvendo equipe e assessores, ou 

mesmo gerar novos projetos para órgãos de fomento para se conseguir recursos. Os 

assessores científicos ajudam bastante nessa parte também da transformação. 
 

Como é um projeto em desenvolvimento, na verdade, a transformação é constante. 

Você está sempre descobrindo, testando uma ou outra matéria prima para ver qual se 

adéqua melhor, por exemplo, ao produto. No nosso caso, a gente está testando o 
processo. Estamos testando primeiro o processo, aí ele deu certo, só que ele ainda 

tem algumas falhas. Então, vamos trocar o nosso processo para ver como que ele... 

Ah, não deu certo, cometeu algumas falhas. Então, vamos aprimorar ele. É 

constante. 

 
Eu cuido da parte de envio de projetos para os órgãos de fomento, para a gente 

conseguir os recursos tanto para a complementação de funcionários quanto para o 
desenvolvimento de projetos, desenvolvimento da empresa. [...] Como a gente tem 

parcerias com órgãos de fomento, a gente precisa enviar relatórios, a gente precisa 

ter um plano de negócios do produto. [...] A gente teve a primeira etapa que foi, 

mais ou menos, em paralelo, que foi o desenvolvimento de tudo. De todos os 
projetos e junto o pedido de fomento. E agora, a cada seis meses, a gente tem que 

enviar relatórios.  

 

Porque o aprendizado tem sido conjunto. Ao mesmo tempo em que o professor tem 
uma aluna de doutorado que desenvolve um projeto [no âmbito da parceria] e 

participa das atividades, eu tenho uma funcionária que desenvolve um projeto. Sim, 

a parceria está alavancando capital intelectual. 
 

[O processo de aprendizagem] não tem uma rotina específica. Acho que funciona 

mais conforme a demanda mesmo. O momento em que você está desenvolvendo o 

projeto que tem que fazer o plano de negócios, você vai atrás e desenvolve aquelas 
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etapas e, depois, dá uma diminuída até que tenha um outro projeto que tenha que 
fazer um outro plano de negócios.  

 

Como a gente trabalha muito com desenvolvimento cientifico, todas as pessoas são 

encarregadas de ler os artigos científicos, ler teses de doutorados [que tragam ideias 
a serem aplicadas em problemas ou melhorias no projeto] e fazer apresentações para 

os outros do grupo. [...] incluindo meu parceiro. E, também, tem discussão interna 

do que está acontecendo. 

 

Assim conclui-se que as atividades vinculadas à coordenação interorganizacional, à  

aprendizagem, proatividade e de transformação vinculadas à capacidade relacional 
(SCHILKE; GOERZEN, 2010) buscam a redução da incerteza da transação de parceria de 

P&D, aumentando e diminuindo juntamente com a incerteza existente na transação, por 
exemplo, na forma de problemas técnicos, recursos adicionais necessários, metas não 

cumpridas e atrasos. Formalmente: 
 

Proposição 2: As atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação são 

mecanismos de governança proativos utilizados para redução da incerteza 
da transação de parceria. 

 
Proposição 3: A redução da incerteza da transação leva à redução da 

complexidade, da interdependência, da incerteza e da frequência das 
atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, aprendizagem, 

proatividade e transformação. 
 

Conforme pode ser observado nas evidências apresentadas, as atividades das rotinas de 
aprendizagem organizacional (reuniões de acompanhamento, testes, reuniões técnicas com 

assessores e equipe, reuniões da equipe, apresentações com discussão sobre artigos 
científicos), coordenação interorganizacional (reuniões de acompanhamento mensais, 

reuniões técnicas com assessores), proatividade (criação de novo projeto) e transformação 
(novo método ou ajustes), vinculadas à capacidade relacional (SCHILKE; GOERZEN, 2010), 

ocorrem de forma imbricada. Formalmente: 
 

Proposição 4: As atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação ocorrem 

de forma imbricada. 
 

5.4.3 Desempenho da aliança e sua relação com a capacidade relacional 

 

A Essentii considera a parceria satisfatório devido à disponibilização da infraestrutura 

fornecida pela FCFRP e pelo financiamento da Fapesp, a custo zero, evitando custos de 
investimento e melhorando o perfil de risco da parceria. A parceria possibilitou acesso a 

equipamentos e informações que eles não possuíam.  
 

Minha satisfação é enorme porque a gente depende muito dessa aliança para todo o 

nosso desenvolvimento. Tanto em termos de estrutura quanto em termos de 

conhecimento. 
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A gente fez um convênio para desenvolver um projeto em parceria com o 
laboratório. Isso permite que, além do conhecimento dos professores envolvidos, a 

gente use a estrutura do laboratório: a gente use os equipamentos, use a estrutura e a 

assessoria do professor. [...] A satisfação é muito grande. Porque a empresa evitou 

um investimento que, na verdade, a gente não poderia fazer em equipamento, em 
infraestrutura e acabou utilizando uma estrutura que já estava disponível. E até aí, 

tinha um momento que eu teria que comprar para usar uma ou duas vezes, eu acabo 

não tendo que fazer isso ou pagar por esse serviço fora. Eu já tenho tudo isso dentro 

da aliança. 

 

A experiência do principal parceiro em outras alianças e o conhecimento acumulado 
também levam a uma boa avaliação da parceria.  

 

A parceria está alavancando capital intelectual. [...] É a visão dele de conseguir olhar 
também como um futuro produto. Ele não olha isso cientificamente. O fato dele já 

ter trabalhado com outras empresas, de ter uma experiência nesse setor permite que 

ele consiga enxergar que isso não é uma pesquisa. Então, ele consegue ajudar nisso, 

transformar isso em produto.  
 

Os ganhos de conhecimento, isso vem da equipe qualificada e das atividades de 

coordenação, aprendizado e transformação constantes que acontecem em conjunto e 

são discutidas na reunião mensal. Ah, eu acho que ela gera, na verdade, um 
fortalecimento dos resultados da parceria. Inclusive no cumprimento dos 

cronogramas e metas. Eu acho que somente por isso ganhamos o financiamento das 

agências governamentais e conseguimos parceiros que agreguem valor. 

 

Pode-se concluir que as atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, 

aprendizagem, proatividade e transformação estão relacionadas ao desempenho da parceria e 
portanto à sua continuidade ou descotinuidade. 

 
Proposição 6: As transações de parceria são avaliadas pelo seu desempenho 

financeiro e pelo conhecimento acumulado, sendo mantidas ou 
descontinuadas.  

 
Proposição 7: As rotinas de coordenação interorganizacional,  

aprendizagem, proatividade e transformação influenciam no desempenho da 
carteira de parcerias.  

 
Por outro lado, a experiência da empresa em gerir parcerias reflete positivamente no 

desenvolvimento de conhecimento e habilidades nas atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação, tornando mais eficiente e 

eficaz a gestão das parcerias. Por exemplo, no caso da Essentii, o desenvolvimento de 
habilidades de elaboração de plano de negócios e a elaboração de relatórios de 

acompanhamento relatando as atividades deenvolvidas permanecerão e enventualmente serão 
utilizadas em parcerias futuras, como as planejadas pela empresa para distribuição e 

comercialização do produto. “Como a gente tem parcerias com órgãos de fomento, a gente 
precisa enviar relatórios, a gente precisa ter um plano de negócios do produto”. 

Consequentemente, as empresas experientes com alianças parecem ter sua capacidade 
relacional ampliada. Formalmente:  

 
Proposição 8: A experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a 

capacidade relacional. 
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5.5 O Caso da Eurofarma-Segmenta  

 

 Inicia-se pela descrição da parceria estudada e a seguir se apresenta as proposições 
relativas ao cruzamento das categorias de interesse, definidas a partir das variáveis latentes 

dos construtos, apresentadas na matriz de encadeamento no Apêndice A 

 

 

5.5.1 Parceria de P&D para produto inovador de nutrição parental 

 
Existem atualmente cerca de 5 alianças na Eurofarma-Segmenta. Em P&D são 2 

alianças: com uma empresa estrangeira, para desenvolvimento de produtos para nutrição 

parental e; com uma universidade para desenvolvimento de enxugatório bucal. A parceria 
escolhida para análise foi em P&D, com empresa estrangeira, que acontece há mais de um ano 

e ainda está em andamento. O caso aqui apresentado refere-se à aliança formada entre a 
Eurofarma Segmenta e a Lipoid, uma organização de capital alemão, para o desenvolvimento 

conjunto de produto para alimentação parental. Esse projeto de produto para nutrição 
parenteral é considerado prioritário para a empresa, em virtude de representar 

desenvolvimento de produto ainda não fabricado no Brasil.  
Para escolha do produto, o departamento de marketing realizou pesquisa no mercado, 

visando verificar a demanda. Tendo percebido a viabilidade comercial do produto, a empresa 
acionou o setor de Novos Negócios que identificou a empresa alemã como potencial parceira, 

por possuir competência para transferência de tecnologia para fabricação de emulsão lipídica 
para produtos de nutrição parenteral. O passo seguinte foi o contato e início das negociações 

com o representante da Lipoid no Brasil. 
Daí em diante, todos os demais setores da organização passaram a participar do 

processo, pois o projeto envolve análise financeira, análise jurídica, questões administrativas e 
industriais. A verificação da viabilidade da transferência de tecnologia e equipamentos. 

Ainda, o envolvimento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na avaliação de fórmula e 
compatibilidade. A partir deste ponto, percebendo a viabilidade de mercado, técnica, 

financeira e jurídica para desenvolvimento do produto e da parceria, a empresa passa a usar o 
auxílio financeiro do Fundo Finep, de acesso a recursos reembolsáveis para o projeto. Na 

verdade, a empresa tem o auxílio do Finep para todos os projetos relacionados a 
desenvolvimento que demonstram viabilidade. 

A Eurofarma Segmenta e a Lipoid passam então a constituir aliança estratégica, na 
qual existe o codesenvolvimento de um novo produto. Esta aliança é gerenciada por 

mecanismos como reuniões mensais entre as duas empresas, reuniões semanais entre os 
departamentos da Eurofarma Segmenta e uso da ferramenta de gestão SAP (Systems 

Applications and Products in Data Processing). 
O parceiro possui um departamento de P&D, realiza atividades para desenvolvimento 

de formulações e desenvolve produtos inovadores. O foco do parceiro, entretanto, é 
desenvolvimento de tecnologia para o setor e não desenvolvimento de produtos finais para o 

mercado. Em relação à mão-de-obra envolvida na parceria, tanto na Eurofarma Segmenta, 
quanto na empresa parceira, os funcionários possuem nível superior. As atividades de 

desenvolvimento, tanto analítico como farmacotécnico, são da alçada do setor de pesquisa e 
desenvolvimento da empresa. O objetivo da parceria é fazer a transferência de tecnologia para 

fabricação de emulsão lipídica do parceiro para a Eurofarma Segmenta.  
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A Lipoid é uma empresa de capital alemão, que iniciou suas operações em 1977. A 
empresa é fornecedora independente de lecitinas e fosfolipídios de alta qualidade para 

aplicação farmacêutica. A maior parte dos produtos da empresa são para uso farmacêutico, 
mas ela também atua nas indústrias de cosmético (além de sofisticadas preformulações, 

oferece diferentes tipos de lecitinas, como emulsionantes, ingredientes para lubrificação ou 
matérias-primas para os lipossomas) e dietética (oferece diferentes tipos de fosfolipídios 

especiais) – nos quais materiais de alta qualidade também são requeridos. 
O negócio da empresa está centrado em fornecimento de seus produtos em escala 

industrial, associado a isso a empresa também pode oferecer suporte técnico, folhas de dados 
e programas de treinamento. A empresa também trabalha com desenvolvimento e fabricação 

de produtos específicos de clientes em escala comercial. Mais de 80% dos produtos da Lipoid 
são fabricados para a indústria farmacêutica. Esses produtos são utilizados em formulações de 

alta tecnologia como lipossomas, micelas mistas e emulsões parentais. A empresa é 
especializada em produção de lecitina purificada e fosfolipídios para uso farmacêutico. O 

objetivo da empresa é acompanhar os clientes desde a pesquisa e desenvolvimento até a 
produção em escala industrial. Assim, a empresa oferece as seguintes classes de produtos para 

a indústria farmacêutica: lecitina de ovo purificada, lecitina de soja purificada, lecitinas de 
ovo e soja hidrogenadas, fosfolipídios de ovo, fosfolipídios de soja, fosfolipídios de ovo e 

soja hidrogenados, fosfolipídios sintéticos, fosfolipídios de polietileno glicol ativado e 
derivados, misturas fosfolipídicas, misturas especiais de fosfolipídios e outros produtos, óleos 

para aplicação parenteral. 
 

 

5.5.2 Gestão da incerteza da transação de parceria e sua relação com a Capacidade 

Relacional 

 
O parceiro Lipoid já está no mercado há mais de 20 anos e, apesar de esta ser a 

primeira parceria entre estas duas empresas, era de conhecimento da Eurofarma Segmenta que 
o parceiro já havia realizado outras alianças de mesma natureza com sucesso. A Eurofarma 

Segmenta considerava seu parceiro com as competências necessárias para realizar ajustes 
técnicos diante de uma eventual necessidade. A proatividade mostra-se, no relato do 

respondente, no reconhecimento das competências distintivas da empresa parceira. A 
Eurofarma Segmenta identifica a organização parceira como experiente no setor de atuação e 

sólida por atuar há mais de 20 anos no mercado. Além disso, o respondente explica que o 
departamento de Novos Negócios faz o levantamento de mercado para análise de viabilização 

dos novos produtos e marketing se envolve no processo. Associado a isto, o respondente 
explica que a reputação e reconhecida competência distintiva da organização parceira 

permitem que haja transferência de novos conhecimentos para sua organização, bem como 
desenvolvimento da mão-de-obra. Assim, a organização desenvolverá um produto que ainda 

não é fabricado no Brasil. 
 

A gente está desenvolvendo uma parceria com uma empresa de procedência alemã, 

que é a Lipoid, que vai fazer toda a transferência de tecnologia para fabricação dessa 
emulsão lipídica aqui para a gente. Então, não é a primeira, mas assim, é uma 

aliança muito forte que a gente está fazendo com eles, para o desenvolvimento desse 

produto, que tem um grau de complexidade um pouco maior e que no Brasil não 

existe fabricação hoje. 
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Ah, ele já teve outras alianças, com certeza. Não sei mensurar quantas. [...] Sim, 
sim. Essa empresa, eu acredito que tenha de 20 a 30 anos no mercado. 

 

Total, 100%, total. Sim, ajuda com praticamente 100%, não poderia ser diferente. 

Porque eles já montaram fábricas de emulsões lipídicas, eles produzem a matéria-
prima que vai constituir o meu produto final. Então, tem toda a condição e 

capacidade de nos auxiliar nesse processo, nesse desenvolvimento.   

 

Realiza [P&D] para o desenvolvimento das formulações. Com certeza, o P&D deles 
também é muito atuante, como o nosso. 

 

Temos o departamento de novos negócios que faz todo o [...] levantamento de 

mercado, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, a gente faz avaliação do 
custo desse maquinário. É tudo levantado pela empresa antes do início de um 

projeto. 

A partir do momento que eles [departamento de Novos Negócios] levantaram que 

era vantajoso trazer esse tipo de produto que tem essa linha, aí os outros setores 
começam a correr atrás. [...] porque assim, tem as reuniões semanais de novos 

negócios aqui na empresa, que envolvem os outros setores. E aí são comentados, são 

abordados novos projetos, novos negócios que existem o interesse da empresa e tal. 

E aí, foi comentado esse assunto, viemos e fomos evoluindo e tal. E estamos 
evoluindo até o fechamento desse contrato para começar essa nova fábrica de 

nutrição parenteral. 

 

Eles têm amplo conhecimento nessa parte de emulsão lipídica, só que a gente tem 
outro conhecimento na parte de soluções parenterais de volume. Então, eu acho que 

quando o objetivo é o mesmo, tudo o que ele [o parceiro] trouxer de tecnologia e 

tudo que a gente passar de informações de conhecimentos nossos tende a juntar e 

dar o processo que a ideia é que seja 100% e traga benefício para as duas empresas. 
 

Assim conclui-se que a Eurofarma Segmenta e seus parceiros buscam minimizar as 

incertezas da transação de parceria, como o oportunismo, a incerteza tecnológica e a de 
mercado criando mecanismos de governança pró-ativos. Assim formalmente a primeira 

proposição é: 
 

Proposição 1: As organizações parceiras gerenciam a transação de parceria 
via mecanismos de governança proativos, contratuais e não-contratuais, 

como pesquisa de mercado, identificação de competências chave e tempo de 
experiência dos parceiros, com objetivo de reduzir a incerteza da transação. 

 

A Eurofarma Segmenta busca minimizar a incerteza inserindo reuniões mensais com o 

parceiro para ajustar a aliança, bem como promover troca de conhecimento para gestão. O 
respondente  percebe que a parceria envolve desenvolvimento e manufatura. Desta forma 

pode ser classificada como codesenvolvimento. A parceria requer tanto instalações, máquinas, 
equipamentos específicos e dedicados, quanto adaptação do processo de produção e logística.  

Considera-se necessário treinamento para o pessoal que está participando da parceria já que 
são necessários diversos conhecimentos e disciplinas que envolvem várias partes da empresa. 

Isso se reflete a complexidade da transação. Explica ainda que a interação das diferentes 
partes envolvidas no processo de parceria é essencial, pois dentre elas encontram-se as 

diretorias e responsáveis setoriais.  
O respondente identifica que a área de marketing foi a que iniciou o processo. Depois 

vieram as demais áreas. Assim, existem regras e rotinas que coordenam a equipe e o 
planejamento é conjunto. São feitas reuniões mensais com a empresa parceira envolvendo 
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P&D, marketing e novos negócios. Apesar do respondente explicar que a rotatividade de 
profissionais em P&D é menos prejudicial ao processo, em virtude do alto grau de 

especialização da mão-de-obra, explicita sua preocupação numa situação de rotatividade, 
principalmente dos profissionais de Novos Negócios, o que denota que o processo possui 

forte dependência dos agentes diante da incerteza. 
Ainda, dentro da organização são realizadas reuniões semanais interdepartamentais 

para planejamento e acompanhamento do desenvolvimento dos produtos, o que demonstra o 
grande grau de incerteza envolvido no processo. Ainda não houve falhas na coordenação da 

parceria, mas considera como principal fonte de incerteza, a informação. Explicita ainda que 
com funcionários capacitados os problemas associados à rotatividade podem ser minimizados. 

 
Se você tiver qualquer incerteza, qualquer dúvida, é sujeito a questionamentos e tal, 

até ter tranquilidade e convicção para realização das atividades. Sempre envolvê-los 

nesse processo, para que a gente não cometa nenhum erro. Porque depois, se você 
comete um erro, tem que voltar, é tempo, é dinheiro perdido. Então, se tiver 

qualquer dúvida nesse processo, é questioná-los para a gente tentar solucionar isso. 

[...] tem que estar ajustado sempre. Tem que estar falando a mesma língua, tem que 

estar na mesma sincronia, porque senão o projeto não anda, o projeto não flui. 
 

Eu tenho que treinar a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento, o diretor 

industrial tem que treinar a equipe dele, tem que passar todas as orientações, 

reuniões constantes, para que ele esteja redondo, o processo esteja claro para todos 
os colaboradores da empresa que participarão do projeto. [...] Tem que ter o 

conhecimento, por exemplo, nesse processo. Eu estou falando especificamente do 

projeto que a gente está conversando. Especificamente, você tem que ter um 

conhecimento muito grande sobre o processo de fabricação de emulsões. Por 
exemplo, a gente trabalha aqui com soluções e até com produtos semissólidos, no 

caso de géis, a gente trabalha com gel também. Mas, para emulsões, o grau de 

complexidade é um pouco... Um pouco não, é bem maior, o processo de 

homogeneização é diferente. Não é um reator, como a gente tem hoje, para as nossas 
funções. São dois homogeneizadores. A autoclave, que é utilizada para fazer 

esterilização do produto é rotativa, que é diferente da autoclave que a gente tem 

hoje. Então, é um mundo completamente diferente do nosso, apesar de ser para uso 

parenteral. [...]Como esse exemplo que eu te falei, autoclave, por exemplo, vai ser 
diferente, o processo de esterilização diferente, o processo de fabricação em si, 

produção em si, é diferente. 

 

Ainda, a gente está com algumas reuniões, o contrato está para ser assinado, ainda 
não foi assinado. Mas tende a ser uma parceria com inúmeras reuniões, transferência 

total de tecnologia, auxílio na aquisição de equipamentos, visitas, todo o 

desenvolvimento de formulação também. É um auxílio no processo como um todo. 

 
A partir do momento que eles [departamento de Novos Negócios] levantaram que 

era vantajoso trazer esse tipo de produto que tem essa linha, aí os outros setores 

começam a correr atrás. [...] porque assim, tem as reuniões semanais de novos 

negócios aqui na empresa, que envolvem os outros setores. E aí são comentados, são 
abordados novos projetos, novos negócios que existem o interesse da empresa e tal. 

E aí, foi comentado esse assunto, viemos e fomos evoluindo e tal.  

 

A gente tem reuniões. Eu acredito que a partir das reuniões que existem, 
principalmente nessas de novos negócios, nos quais focos são abordados nos 

projetos é colocado conhecimento para todos. E aí cabe da pessoa de assimilar e 

querer procurar fazer. Mas não é especificamente feito um treinamento para passar 
para o setor tal a informação. São discutidas as informações e fica para 

conhecimento de todos. 
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Tudo o que for feito está documentado, está muito claro, organizado, com cada 

pessoa sabendo das suas funções, no caso da minha equipe, está desenvolvendo as 

formulações, anotando, marcando, vendo detalhes da produção, para, quando a gente 
passar para a produção fazer essa transposição de escala, por essa experiência do 

meu lotezinho de bancada para a minha produção industrial, eu não tenha qualquer 

desvio, qualquer erro. Porque o que eu produzir ali no laboratório tem que se 

produzir em uma produção em larga escala. Só isso que é fundamental. 
 

O cronograma é o que vai dar o direcionamento para o projeto. E através do 

cronograma você vai correr atrás das datas que você colocou, e é correr atrás de 

qualquer forma, de qualquer jeito e buscar atingir os objetivos. 
 

A informação é fundamental. Ela tem que vir clara, sem qualquer duvida. E a 

transferência do processo tecnológico. Mas a partir do momento que vocês têm 

todas as informações, essa transferência passa a ser menos traumática. Se você tem a 
informação que um equipamento X funciona em um tempo X, sob uma temperatura 

Y, então, se está documentado, se já foram feitos os testes, se já tem uma validação 

daquilo, a partir do momento que você faz essa transferência, a chance de dar certo é 

muito maior. Então, eu acredito que talvez a informação seja fundamental. 
 

Existem reuniões internas semanais. As reuniões semanais sempre existirão e 

acontecerão. Entretanto, o envolvimento do parceiro nessas reuniões, a partir do 

momento que o processo está funcionando de uma forma adequada, sem problema, 
sem desvio, aí, se torna cada vez menos necessária a presença dessa empresa na 

vinda aqui para a empresa para nos auxiliar nisso. 

 

Nesse momento, ainda está no início. Então, é em torno de uma reunião por mês. 
[com o parceiro, quando questionado sobre ajustes entre as organizações]. 

 

Não, depois que você colocou as máquinas para rodar, você começou a produzir, aí a 

possibilidade de erro fica muito menor. Essa fase de desenvolvimento, de avaliação 
de equipamentos, no início da parceira mesmo, sem dúvida é a fase mais complexa, 

mais complicada mesmo, sem dúvida [em termos de aprendizagem e coordenação].  

 

Sim e, como eu te falei, existe uma reunião de novos negócios semanalmente aqui 
na empresa, no qual são abordados todos os assuntos, são cobrados: „-Como está o 

status disso, disso, daquilo, produto X, produto Y, o negócio X, negócio Y, projeto 

Y[acompanhamento da carteira]. 
 

Assim conclui-se que as atividades vinculadas à coordenação interorganizacional, à  

aprendizagem, proatividade e transformação vinculadas à capacidade relacional (SCHILKE; 
GOERZEN, 2010) buscam a redução da incerteza da transação de parceria de P&D, 

aumentando e diminuindo juntamente com a incerteza existente na transação, por exemplo, na 
forma de problemas técnicos, metas não cumpridas e atrasos. Formalmente: 

 
Proposição 2: As atividades das rotinas de coordenação 

interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação são 
mecanismos de governança proativos utilizados para redução da incerteza 

da transação de parceria. 
 

Proposição 3: A redução da incerteza da transação leva à redução da 

complexidade, da interdependência, da incerteza e da frequência das 
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atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, aprendizagem, 
proatividade e transformação. 

 
De acordo com Schilke e Goerzen (2010) as rotinas de coordenação 

interorganizacional e aprendizagem são dimensões próprias da capacidade relacional. No 
entanto, de acordo com o respondente, a aprendizagem, organizacional e interorganizacional, 

ocorre ao longo do processo de coordenação da parceria. Isso parece claro quando são 
mencionadas as reuniões mensais de coordenação entre as organizações e as reuniões 

semanais interdepartamentais, uma vez que a cada reunião são estabelecidos conjuntamente 
metas, regras e cronogramas, que modificam-se diante de novas exigências ambientais. Ainda 

é apontada a aprendizagem advinda da coordenação para transferência de conhecimento entre 
as organizações e dos treinamentos exigidos para que os processos se efetivem. Isso 

demonstra que enquanto o processo de coordenação da parceria se desenvolve, há necessidade 
de atualização da mão-de-obra para assimilar os novos conhecimentos e exigências do 

processo.  
De acordo com o respondente, houve transformações e aprendizagem ao longo do 

processo de gestão da parceria. O respondente não identifica um departamento único 
responsável pela coordenação da parceria, mas relata que diante de uma exigência específica 

os departamentos conjunta ou individualmente, dependendo do caso, viabilizam a sua 
ocorrência. O respondente relata ainda, que a transferência de informações e tecnologia pode 

exigir atuações e conhecimentos diferenciados em momentos distintos ao longo da parceria. 
Assim como a aprendizagem de novos conhecimentos pode solicitar a alteração de 

determinadas conformações estruturais, processuais e/ou de mão-de-obra. A proatividade 
também influencia a transformação, coordenação e aprendizagem da organização, bem como 

o contrário. Uma vez que a identificação de novas oportunidades de parceria podem exigir 
desenvolvimento de novos conhecimentos, processos de coordenação e conformações, 

alterações na forma de gestão da parceria, conformação organizacional e/ou coordenação 
pode levar à necessidade de buscas no mercado de novos parceiros que complementem ou 

desenvolvam etapas exigidas nas atividades da empresa. Formalmente: 
 

Proposição 4: As atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação ocorrem 

de forma imbricada. 
 

 

5.5.3 Desempenho da aliança e sua relação com a capacidade relacional 

 

 A Eurofarma Segmenta está satisfeita com suas parcerias e com a parceria com a 
Lipoid até esse momento. 

 
Sem dúvida. Tudo, indústria farmacêutica mais do que qualquer coisa, que eu acho 

que, como qualquer indústria, é resultado. O grau de excelência das nossas 

atividades é mensurado pelo resultado. E o resultado da nossa forma de gestão das 
alianças tem se demonstrado capaz de gerar lucratividade e desenvolvimento do 

capital intelectual. 
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A lucratividade com as parcerias é significativa, mas eu não vou saber dos detalhes e 
números. Mas, com certeza. É só você ver a empresa, o tanto que cresceu. As 

parcerias que não têm bom resultado são descartadas. 

 

Sim. Existe uma formalização do material intelectual para produção de um ativo 
valioso. [...] O desempenho geral dessa aliança é bom e a expectativa é maior ainda.  

 

Pode-se concluir que as atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, 
aprendizagem, proatividade e transformação estão relacionadas ao desempenho da parceria e 

portanto à sua continuidade ou descotinuidade. 
 

Proposição 6: As transações de parceria são avaliadas pelo seu desempenho 
financeiro e pelo conhecimento acumulado, sendo mantidas ou 

descontinuadas.  
 

Proposição 7: As rotinas de coordenação interorganizacional,  
aprendizagem, proatividade e transformação influenciam no desempenho da 

carteira de parcerias.  
 

Por outro lado, a experiência da empresa em gerir parcerias reflete positivamente no 
desenvolvimento de conhecimento e habilidades nas atividades das rotinas de coordenação 

interorganizacional, aprendizagem, proatividade e transformação, tornando mais eficiente e 
eficaz a gestão das parcerias. Consequentemente, as empresas experientes com alianças 

parecem ter sua capacidade relacional ampliada. Formalmente:  
 

Proposição 8: A experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a 
capacidade relacional. 
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5.6 Análise Cruzada dos Casos 

 

Conforme a metodologia proposta, as proposições tentativas, não definitivas, 
induzidas nos casos individualmente (apresentadas na seção anterior), foram contrapostas, 

caso a caso,  para averiguação se os dados as confirmavam, permitindo um melhor 
entendimento da dinâmica existente. Apresentam-se nessa seção as proposições explicativas 

finais geradas a partir de classificações e comparações entre os casos. As proposições foram 
agrupadas por temas. 

 
 

5.6.1 Gestão da incerteza da transação de parceria e sua relação com a Capacidade 

Relacional 

 

A parceria estratégica se caracteriza como uma atividade economica e é permeada por 
caracteristicas como o oportunismo dos parceiros, especificidade dos ativos, assimetria de 

informaçães e incerteza (WILLIAMSON, 1985). Essas variáveis influenciam diretamente a 
gestão das transações de parceria. As primeiras proposições apresentadas a seguir se referem à 

gestão da incerteza da transação pelos parceiros e sua relação com a capacidade relacional 
(SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

Nos casos estudados, os parceiros buscam minimizar as incertezas da transação de 
parceria, como o oportunismo, a incerteza tecnológica e a de mercado criando mecanismos de 

governança pró-ativos, formais e informais, como cláusulas contratuais de confidencialidade e 
penalidades, avaliação das competências e tempo de experiência dos parceiros, técnicas de 

gestão de projetos e licenciamento. Assim formalmente a primeira proposição é: 
 

Proposição 1: As organizações parceiras gerenciam a incerteza da transação 
de parceria via mecanismos de governança proativos, contratuais e não-

contratuais. 
 

São evidências dessa proposição: 

Apesar da gente ter tido que fazer uma alteração fabril, a gente já tinha uma 
característica que viabilizava a parceria. E não é tão comum achar esse tipo de 

empresa no mercado para fazer esse tipo de solução oftálmica. Não é simples.(JP) 

 

Então, na verdade é o seguinte: esse produto já existia no mercado. E ele é um 
produto para a saúde, ele não é um medicamente propriamente dito. Então, ele não 

tem teste-clínico. Ou ele até tem, mas foram feitos quando do lançamento do 

produto. Durante a parceria, não. [...]Eles já tinham desenvolvido e aprovado o 

produto, inclusive no mercado. [...] Na verdade, a empresa fica em São Paulo, a 
gente já possuía o canal. Então, não precisou de nada novo em logística, não. (JP) 

 
Basicamente, eles mandam para a gente uma solicitação de produção, a gente faz 
uma programação para essa necessidade deles, para essa demanda e vai produzindo 

ao longo do ano. Em todo começo de ano existe uma programação de produção a ser 

adquirida. Eles mandam a demanda, a gente faz uma programação e, ao longo do 

ano, a gente vai entregando essa quantidade, para ele, de produtos. (JP) 
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Na verdade, assim, como eu te falei, a empresa segue uma metodologia de projetos 
do PMBOK que direciona a melhor maneira, a melhor prática para se levar um 

projeto. A gente procurou seguir os passos do PMBOK para facilitar a coordenação 

do processo e diminuir riscos. (JP) 

 
Não, não tem nenhum registro de patente. A única coisa que existe é contrato de 

confidencialidade. A JP não pode divulgar a fórmula do contratante. E eles têm... Se 

por acaso forem tirar o produto daqui da JP tem que ter um tempo prévio de aviso ou 

pagar uma multa contratual. (JP) 
 

Na verdade, essa aliança deu continuidade para algumas outras. Para a gente poder 

desenvolver o produto, a gente também licenciou a patente junto à agência USP aqui 

da faculdade. Então, a patente é de propriedade dos professores envolvidos da área 
de odonto. E a gente fez o acordo sobre o licenciamento da patente e junto ao projeto 

Fapesp para o desenvolvimento, a gente contratou os dois para assessoria. (Essentii) 

 

A gente fez levantamento do mercado baseado no número de dentistas e 
fonoaudiólogos das especialidades que são alvos do produto. (Essentii) 

 

Não, a ideia justamente de ter outros parceiros é para reduzir os investimentos. [...] a 

empresa evitou um investimento que, na verdade, a gente não poderia fazer em 
equipamento, em infraestrutura e acabou utilizando uma estrutura que já estava 

disponível. E até aí, tinha um momento que eu teria que comprar para usar uma ou 

duas vezes, eu acabo não tendo que fazer isso ou pagar por esse serviço fora. Eu já 

tenho tudo isso dentro da aliança. (Essentii) 
 

[...] ele já desenvolveu outros projetos com empresas por aí. Não sei quanto tempo, 

mas [...] o fato dele já ter trabalhado com outras empresas, de ter uma experiência 

nesse setor permite que ele consiga enxergar que isso não é uma pesquisa. Então, ele 
consegue ajudar nisso, transformar isso em produto. (Essentii) 
 

Realiza [P&D] para o desenvolvimento das formulações. Com certeza, o P&D deles 

também é muito atuante, como o nosso. (Eurofarma Segmenta) 
 

Temos o departamento de novos negócios que faz todo o [...] levantamento de 

mercado, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, a gente faz avaliação do 

custo desse maquinário. É tudo levantado pela empresa antes do início de um 
projeto. [...] A partir do momento que eles [departamento de Novos Negócios] 

levantaram que era vantajoso trazer esse tipo de produto que tem essa linha, aí os 

outros setores começam a correr atrás. [...] porque assim, tem as reuniões semanais 

de novos negócios aqui na empresa, que envolvem os outros setores. E aí são 
comentados, são abordados novos projetos, novos negócios que existem o interesse 

da empresa e tal. E aí, foi comentado esse assunto, viemos e fomos evoluindo e tal. 

E estamos evoluindo até o fechamento desse contrato para começar essa nova 

fábrica de nutrição parenteral. (Eurofarma Segmenta) 
 

Eles têm amplo conhecimento nessa parte de emulsão lipídica, só que a gente tem 

outro conhecimento na parte de soluções parenterais de volume. Então, eu acho que 

quando o objetivo é o mesmo, tudo o que ele [o parceiro] trouxer de tecnologia e 
tudo que a gente passar de informações de conhecimentos nossos tende a juntar e dar 

o processo que a ideia é que seja 100% e traga benefício para as duas empresas. 

(Eurofarma Segmenta) 
 

As atividades vinculadas à coordenação interorganizacional, aprendizagem, 
proatividade e transformação são dimensões próprias da capacidade relacional(SCHILKE; 

GOERZEN, 2010). No entanto, essas atividades ocorrem de forma imbricada. Elas têm o  
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objetivo de redução da incerteza da transação, aumentando e diminuindo juntamente com a 
incerteza existente na transação. Formalmente: 

 
Proposição 2: As rotinas da capacidade relacional (coordenação 

interorganizacional, aprendizagem, proatividade, gestão da carteira de 
parcerias e transformação) são mecanismos de governança proativos 

utilizados para redução da incerteza da transação de parceria. 
 

Proposição 3: As atividades das rotinas da capacidade relacional ocorrem 
de forma imbricada. 

 
Proposição 4: A complexidade, a interdependência, a incerteza e a 

frequência das atividades das rotinas da capacidade relacional são 
diretamente proporcionais à  incerteza da transação. 

 
As evidências dessas proposições são apresentadas a seguir. As evidências destacadas 

em negrito suportam as três proposições, mas suportam mais fortemente a  proposição 4. 
 

A gente desenvolveu um cronograma de atividades no começo da parceria, quando 
se começou a discutir o processo produtivo. E esse cronograma envolvia, 

basicamente, a montagem de um esquema de produção, de um fluxograma de 

produção, os testes-pilotos e o teste em escala industrial, o primeiro lote em escala 

industrial. Para fazer isso, a gente levou em torno de quatro meses de estudos. 
Basicamente foi isso. Nada... A montagem de um projeto e um cronograma-base. 

[...] A empresa segue uma metodologia de projetos do PMBOK que direciona a 

melhor maneira, a melhor prática para se levar um projeto, com acompanhamento do 

risco. A gente procurou seguir os passos do PMBOK para facilitar a coordenação do 
processo. (JP) 

 

Porque a gente teve a transferência de tecnologia entre a produção e o P&D deles e a 

nossa produção e o nosso P&D. E aqui, internamente, os supervisores de produção e 
os líderes de linha, foram eles que treinaram todo o chão de fábrica em como 

manipular o produto dos terceiros e tal. Então, basicamente foram os chefes de 

produção, os líderes de produção. [...] Na verdade, a gente deu treinamentos. E, 

nesses treinamentos a gente costuma fazer prova de avaliação do conteúdo 
ministrado. E prática. Na verdade, rolou teste-piloto para saber se as pessoas 

estavam sabendo o que era para ser feito, para treinar, também, essas pessoas. [...] A 

gente desenvolveu bastante as pessoas que participavam desse processo. [...] A 

supervisão de produção, os analistas de P&D, toda vez que a gente rodava um teste-
piloto, eles estavam, ali, dedicados a ver o que estava acontecendo e procurar melhor 

o desempenho do produto na produção. Basicamente isso. Mas era a mesma equipe 

que estava fazendo toda a parceria. (JP) 

 

Na verdade, era um processo novo para a gente. Mas, depois que foi 

estabelecido, nunca mais mudou. Pelo menos não até agora. Foram seis meses, 

aí. [...] Sim. No início, a gente tinha reuniões mensais, pelo menos, para poder 

acompanhar como que estava a produção aqui dentro, se o produto estava 

tendo um bom desempenho. Aconteciam reuniões. [...] É, hoje em dia a gente 

sofre auditorias anuais da contratante para avaliar o nosso sistema de 

qualidade, para avaliar, mesmo, as condições de produção. Mas nada mais de 

desenvolvimento. (JP) 
 
[Para participar da equipe] requer, no mínimo, uma formação na área de 

farmacêutica com experiência no desenvolvimento farmacotécnico. E sim, é 
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necessário muita perícia técnica. [...] Na verdade, porque para o desenvolvimento 
você tem que ter certos parâmetros e metas a serem atingidas. Você tem que 

coordenar a equipe para que ela atinja esses objetivos. [...]  [As regras] nós 

estabelecemos. A rotina é de trabalho diário mesmo e, como a gente tem um projeto 

a ser desenvolvido então, isso faz com que ela tenha que seguir todos os passos 
daquele projeto e sabe que a hora que ela termina uma etapa, ela tem que começar 

outra. Isso ajuda bastante a dar continuidade no processo. Além da necessidade de 

reportar isso que a gente tem, então ajuda muito. Tem que cumprir com os prazos. 

Como a gente tem um projeto que em nove meses a gente tem que ter resultado, 
ajuda que a empresa produza em nove meses. [...] Hoje, esse planejamento é de nove 

meses e agora, o próximo planejamento está para os próximos dois anos, mas 

também, com resultados semestrais. (Essentii) 

 

Sim, a gente faz reunião com o assessor. Na verdade, a gente não tem reuniões 

programáveis, mas a medida com que os problemas [técnicos] vão surgindo 

marca-se uma reunião e falamos para resolvê-los. [...] As atividades de 

coordenação e aprendizado acontecem em conjunto e são discutidas na reunião 

mensal. E como a gente já segue uma rotina de metas, de projetos, essas rotinas 

ajudam na identificação de outras possibilidades para as transformações no 

nosso projeto. [...] Podem  ocorrer ajustes, ser desenvolvidos novos testes, se 

gerar novas atividades para resolver os problemas envolvendo equipe e 

assessores, ou mesmo gerar novos projetos para órgãos de fomento para se 

conseguir recursos. Os assessores científicos ajudam bastante nessa parte 

também da transformação. (Essentii) 

 
Como é um projeto em desenvolvimento, na verdade, a transformação é constante. 

Você está sempre descobrindo, testando uma ou outra matéria prima para ver qual se 

adéqua melhor, por exemplo, ao produto. No nosso caso, a gente está testando o 

processo. Estamos testando primeiro o processo, aí ele deu certo, só que ele ainda 
tem algumas falhas. Então, vamos trocar o nosso processo para ver como que ele... 

Ah, não deu certo, cometeu algumas falhas. Então, vamos aprimorar ele. É 

constante.(Essentii) 

 
Eu cuido da parte de envio de projetos para os órgãos de fomento, para a gente 

conseguir os recursos tanto para a complementação de funcionários quanto para o 

desenvolvimento de projetos, desenvolvimento da empresa. [...] Como a gente tem 
parcerias com órgãos de fomento, a gente precisa enviar relatórios, a gente precisa 

ter um plano de negócios do produto. (Essentii) 

 

A gente teve a primeira etapa que foi, mais ou menos, em paralelo, que foi o 

desenvolvimento de tudo. De todos os projetos e junto o pedido de fomento. E 

agora, a cada seis meses, a gente tem que enviar relatórios. (Essentii) 

 

Porque o aprendizado tem sido conjunto. Ao mesmo tempo em que o professor tem 
uma aluna de doutorado que desenvolve um projeto [no âmbito da parceria] e 

participa das atividades, eu tenho uma funcionária que desenvolve um projeto. Sim, 

a parceria está alavancando capital intelectual. (Essentii) 

 

Não tem uma rotina específica. Acho que funciona mais conforme a demanda 

mesmo. O momento em que você está desenvolvendo o projeto que tem que 

fazer o plano de negócios, você vai atrás e desenvolve aquelas etapas e, depois, 

dá uma diminuída até que tenha um outro projeto. (Essentii) 

 

Como a gente trabalha muito com desenvolvimento cientifico, todas as pessoas 

são encarregadas de ler os artigos científicos, ler teses de doutorados [que 

tragam ideias a serem aplicadas em problemas ou melhorias no projeto] e fazer 

apresentações para os outros do grupo. [...] incluindo meu parceiro. E, também, 

tem discussão interna do que está acontecendo. (Essentii) 
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Se você tiver qualquer incerteza, qualquer dúvida, é sujeito a questionamentos 

e tal, até ter tranquilidade e convicção para realização das atividades. Sempre 

envolvê-los nesse processo, para que a gente não cometa nenhum erro. Porque 

depois, se você comete um erro, tem que voltar, é tempo, é dinheiro perdido. 

Então, se tiver qualquer dúvida nesse processo, é questioná-los para a gente 

tentar solucionar isso. [...] tem que estar ajustado sempre. Tem que estar 

falando a mesma língua, tem que estar na mesma sincronia, porque senão o 

projeto não anda, o projeto não flui. (Eurofarma Segmenta) 
 

Eu tenho que treinar a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento, o diretor 

industrial tem que treinar a equipe dele, tem que passar todas as orientações, 

reuniões constantes, para que ele esteja redondo, o processo esteja claro para todos 
os colaboradores da empresa que participarão do projeto. [...] Tem que ter o 

conhecimento, por exemplo, nesse processo. Eu estou falando especificamente do 

projeto que a gente está conversando. Especificamente, você tem que ter um 

conhecimento muito grande sobre o processo de fabricação de emulsões. Por 
exemplo, a gente trabalha aqui com soluções e até com produtos semissólidos, no 

caso de géis, a gente trabalha com gel também. Mas, para emulsões, o grau de 

complexidade é um pouco... Um pouco não, é bem maior, o processo de 

homogeneização é diferente. Não é um reator, como a gente tem hoje, para as nossas 
funções. São dois homogeneizadores. A autoclave, que é utilizada para fazer 

esterilização do produto é rotativa, que é diferente da autoclave que a gente tem 

hoje. Então, é um mundo completamente diferente do nosso, apesar de ser para uso 

parenteral. [...]Como esse exemplo que eu te falei, autoclave, por exemplo, vai ser 
diferente, o processo de esterilização diferente, o processo de fabricação em si, 

produção em si, é diferente. [...] Ainda, a gente está com algumas reuniões, o 

contrato está para ser assinado, ainda não foi assinado. Mas tende a ser uma parceria 

com inúmeras reuniões, transferência total de tecnologia, auxílio na aquisição de 
equipamentos, visitas, todo o desenvolvimento de formulação também. É um auxílio 

no processo como um todo. (Eurofarma Segmenta) 

 

 [...] porque assim, tem as reuniões semanais de novos negócios aqui na empresa, 
que envolvem os outros setores. E aí são comentados, são abordados novos projetos, 

novos negócios que existem o interesse da empresa e tal. E aí, foi comentado esse 

assunto, viemos e fomos evoluindo e tal. [...] A gente tem reuniões. Eu acredito que 

a partir das reuniões que existem, principalmente nessas de novos negócios, nos 
quais focos são abordados nos projetos é colocado conhecimento para todos. E aí 

cabe da pessoa de assimilar e querer procurar fazer. Mas não é especificamente feito 

um treinamento para passar para o setor tal a informação. São discutidas as 

informações e fica para conhecimento de todos. [...] Sim e, como eu te falei, existe 
uma reunião de novos negócios semanalmente aqui na empresa, no qual são 

abordados todos os assuntos, são cobrados: „-Como está o status disso, disso, 

daquilo, produto X, produto Y, o negócio X, negócio Y, projeto Y[acompanhamento 

da carteira]. (Eurofarma Segmenta) 

 
Tudo o que for feito está documentado, está muito claro, organizado, com cada 

pessoa sabendo das suas funções, no caso da minha equipe, está desenvolvendo as 
formulações, anotando, marcando, vendo detalhes da produção, para, quando a gente 

passar para a produção fazer essa transposição de escala, por essa experiência do 

meu lotezinho de bancada para a minha produção industrial, eu não tenha qualquer 

desvio, qualquer erro. Porque o que eu produzir ali no laboratório tem que se 
produzir em uma produção em larga escala. Só isso que é fundamental. (Eurofarma 

Segmenta) 

 
O cronograma é o que vai dar o direcionamento para o projeto. E através do 

cronograma você vai correr atrás das datas que você colocou, e é correr atrás de 
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qualquer forma, de qualquer jeito e buscar atingir os objetivos. (Eurofarma 
Segmenta) 

 

A informação é fundamental. Ela tem que vir clara, sem qualquer duvida. E a 

transferência do processo tecnológico. Mas a partir do momento que vocês têm 
todas as informações, essa transferência passa a ser menos traumática. Se você tem a 

informação que um equipamento X funciona em um tempo X, sob uma temperatura 

Y, então, se está documentado, se já foram feitos os testes, se já tem uma validação 

daquilo, a partir do momento que você faz essa transferência, a chance de dar certo é 
muito maior. Então, eu acredito que talvez a informação seja fundamental. 

(Eurofarma Segmenta) 

 

Existem reuniões internas semanais. As reuniões semanais sempre existirão e 

acontecerão. Entretanto, o envolvimento do parceiro nessas reuniões, a partir 

do momento que o processo está funcionando de uma forma adequada, sem 

problema, sem desvio, aí, se torna cada vez menos necessária a presença dessa 

empresa na vinda aqui para a empresa para nos auxiliar nisso. (Eurofarma 

Segmenta) 

 

Não, depois que você colocou as máquinas para rodar, você começou a 

produzir, aí a possibilidade de erro fica muito menor. Essa fase de 

desenvolvimento, de avaliação de equipamentos, no início da parceira mesmo, 

sem dúvida é a fase mais complexa, mais complicada mesmo, sem dúvida [em 

termos de aprendizagem e coordenação]. (Eurofarma Segmenta) 

 
 

5.6.2 Rotina de pró-atividade e legitimidade organizacional 

 

As atividades da rotina de proatividade da capacidade relacional permitem que a 
organização compreenda o ambiente em que está inserida, identifique as necessidades do 

mercado, novas oportunidades e necessidade de transformações (SCHILKE; GOERZEN, 
2010).  Nos casos da JP e Eurofarma Segmenta, as empresas foram procuradas pelos 

potenciais parceiros em função de sus competências e legitimidade. Os potenciais parceiros a 
partir de suas rotinas de proatividadade avaliaram, identificaram e entraram em contato com 

as empresas. Esse estímulo externo engatilhou internamente nos possíveis parceiros atividades 
de pró-atividade, passando a averiguar a viabilidade da parceria. No caso da Essentii, a 

empresa procurou e se vinculou à Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP-Ribeirão, 
licenciando uma de suas patentes. Formalmente: 

 
Proposição 5: As competências organizacionais, o tempo de experiência e a 

legitimidade no setor aumentam a visibilidade da empresa frente às rotinas 
de proatividade de eventuais parceiros, ampliando as oportunidades para 

parcerias. 
 

A seguir são apresentadas evidências dessa proposição. 
 

Eles nos procuraram para saber se a gente tinha interesse. A gente montou um 

processo, colocou um preço e eles fecharam. [...] Mas era de interesse deles fazer a 
parceria e nosso também, pelo valor agregado do produto. E eles se empenharam.  

[...] Eles procuraram o gerente comercial, o gerente de vendas e marketing. E essa 

pessoa começou a buscar aqui dentro, na área de P&D e de produção, respaldo para 

saber se era possível ou não fazer essa parceria. (JP) 
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Apesar da gente ter tido que fazer uma alteração fabril, a gente já tinha uma 

característica que viabilizava a parceria. E não é tão comum achar esse tipo de 

empresa no mercado para fazer esse tipo de solução oftálmica. Não é simples. [...] A 
gente já tinha a experiência necessária. [...] A JP possui experiência com alianças 

estratégicas há cerca de 15 anos. Atualmente tem seis parcerias, sendo cinco de 

terceirização de fabricação e fornecimento de produtos e uma parceria de cunho 

comercial para revenda de produto. (JP) 
 

Para a gente poder desenvolver o produto, a gente também licenciou a patente junto 

à agência USP aqui da faculdade. Então, a patente é de propriedade dos professores 

envolvidos da área de odonto. E a gente fez o acordo sobre o licenciamento da 
patente e junto ao projeto Fapesp para o desenvolvimento, a gente contratou os dois 

para assessoria. (Essentii) 

 

Temos o departamento de novos negócios que faz todo o [...] levantamento de 
mercado, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, a gente faz avaliação do 

custo desse maquinário. É tudo levantado pela empresa antes do início de um 

projeto. [...] A partir do momento que eles [departamento de Novos Negócios] 

levantaram que era vantajoso trazer esse tipo de produto que tem essa linha, aí os 
outros setores começam a correr atrás. [...] porque assim, tem as reuniões semanais 

de novos negócios aqui na empresa, que envolvem os outros setores. E aí são 

comentados, são abordados novos projetos, novos negócios que existem o interesse 

da empresa e tal. E aí, foi comentado esse assunto, viemos e fomos evoluindo e tal. 
E estamos evoluindo até o fechamento desse contrato para começar essa nova 

fábrica de nutrição parenteral. (Eurofarma Segmenta) 

 

5.6.3 Desempenho da aliança e sua relação com a capacidade relacional 

Winter (2003) argumenta que o desempenho da carteira de alianças exige a 
competência de manter as parcerias economicamente viáveis, o que depende da participação 

de profissionais especializados e que se empenhem integralmente em seus papeis de eventuais 
transformações nas parcerias existentes. As parcerias estudadas são classificadas como 

satisfatorias pelos gestores uma vez que são lucrativas, evitam custos de investimento,  
melhoram o perfil de risco dos investimentos, permitem o acúmulo de conhecimeto por parte 

das pessoas envolvidas e também permitem uma melhor gestão das atividades produtivas da 
empresa. As atividades das rotinas de coordenação interorganizacional, aprendizagem, 

proatividade e transformação estão relacionadas ao desempenho da parceria e portanto à sua 
continuidade ou descotinuidade. Formalmente: 

 
Proposição 6: As transações de parceria são avaliadas pelo seu desempenho 

financeiro e pelo conhecimento acumulado, sendo mantidas ou 
descontinuadas.  

 
Proposição 7: As rotinas de coordenação interorganizacional,  

aprendizagem, proatividade e transformação influenciam no desempenho da 
carteira de parcerias.  

 
Por outro lado, a experiência da empresa em gerir parcerias reflete positivamente no 

desenvolvimento de conhecimento e habilidades nas atividades das rotinas de coordenação 
interorganizacional e de aprendizagem, tornando mais eficiente e eficaz a gestão das 

parcerias. Consequentemente, as empresas experientes com alianças têm sua capacidade 
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relacional ampliada. Essas rotinas irão ajudar as empresas a desenvolverem novas rotinas de 
gestão de parcerias que melhor se adequem às novas alianças. Formalmente:  

 
Proposição 8: A experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a 

capacidade relacional. 
 

A seguir são apresentadas as evidências que suportam essas proposições.  
 
Especificamente nessas alianças que a gente tem, hoje, o objetivo principal é gerar 

valor, sua lucratividade. [...] É significativo, mas eu não sei dizer quanto. Não sei se 
isso chega a representar 5% ou 10% do nosso faturamento. [...] É um produto que 

gera um capital. Ele é uma venda certa que a gente tem todo mês.  [...] A gente tem 

um retorno financeiro considerável com as alianças. (JP) 

 
Olha, alavancou material intelectual. Formalizar? Não foi formalizado nada, assim. 

Até foi, porque a gente tem documentos técnicos produtivos da receita do produto 

deles, das especificações. Foi sim. Gerou e formalizou conteúdo técnico. (JP) 
 

É satisfatório também porque, querendo ou não, a gente desenvolveu bastante as 

pessoas que participavam desse processo pelas atividades de preparação da parceria. 

A própria lucratividade vem daí. Destes treinamentos, avaliações, pilotos, viagens 

técnicas dos funcionários, visitas dos parceiros, auditorias e reuniões. (JP) 
 

Minha satisfação é enorme porque a gente depende muito dessa aliança para todo o 

nosso desenvolvimento. Tanto em termos de estrutura quanto em termos de 

conhecimento. [...] A gente fez um convênio para desenvolver um projeto em 
parceria com o laboratório. Isso permite que, além do conhecimento dos professores 

envolvidos, a gente use a estrutura do laboratório: a gente use os equipamentos, use 

a estrutura e a assessoria do professor. [...] A satisfação é muito grande. Porque a 

empresa evitou um investimento que, na verdade, a gente não poderia fazer em 
equipamento, em infraestrutura e acabou utilizando uma estrutura que já estava 

disponível. E até aí, tinha um momento que eu teria que comprar para usar uma ou 

duas vezes, eu acabo não tendo que fazer isso ou pagar por esse serviço fora. Eu já 

tenho tudo isso dentro da aliança. (Essentii) 
 

A parceria está alavancando capital intelectual. [...] Os ganhos de conhecimento, 

isso vem da equipe qualificada e das atividades de coordenação, aprendizado e 

transformação constantes que acontecem em conjunto e são discutidas na reunião 
mensal. Ah, eu acho que ela gera, na verdade, um fortalecimento dos resultados da 

parceria. Inclusive no cumprimento dos cronogramas e metas. Eu acho que somente 

por isso ganhamos o financiamento das agências governamentais e conseguimos 

parceiros que agreguem valor. (Essentii) 
 

Sem dúvida. Tudo, indústria farmacêutica mais do que qualquer coisa, que eu acho 

que, como qualquer indústria, é resultado. O grau de excelência das nossas 

atividades é mensurado pelo resultado. E o resultado da nossa forma de gestão das 
alianças tem se demonstrado capaz de gerar lucratividade e desenvolvimento do 

capital intelectual. [...] A lucratividade com as parcerias é significativa, mas eu não 

vou saber dos detalhes e números. Mas, com certeza. É só você ver a empresa, o 

tanto que cresceu. As parcerias que não têm bom resultado são descartadas. 
(Eurofarma Segmenta) 

 

Sim. Existe uma formalização do material intelectual para produção de um ativo 

valioso. [...] O desempenho geral dessa aliança é bom e a expectativa é maior ainda. 
(Eurofarma Segmenta) 
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5.5 Modelo Síntese das Relações entre Transação de Parceria, Capacidade Relacional e 

Desempenho da Carteira de Parcerias 

A partir das evidências apresentadas e das proposições tentativas, não definitivas,  

geradas a partir do cruzamento das categorias de interesse nos casos estudados, pode-se inferir 
o modelo de relacionamento entre os construtos transação de parceria, capacidade relacional e 

desempenho da carteira de alianças, apresentado na Figura 4.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 4 - Modelo de relação entre transação de parceria, capacidade relacional e 
desempenho da carteira de parceria 

 
As organizações parceiras gerenciam a incerteza da transação de parceria via 

mecanismos de governança proativos, contratuais e não-contratuais. Entre os mecanismos 
não-contratuais se encontram as  atividades das rotinas da capacidade relacional (coordenação 

interorganizacional, aprendizagem, proatividade,  transformação e gestão da carteira de 
parcerias) (P1, P2). A complexidade, a interdependência, a incerteza e a frequência das 

atividades das rotinas da capacidade relacional são diretamente proporcionais à  incerteza da 
transação (P4) e influenciam no desempenho da carteira de parcerias (P7), o qual é avaliado a 

partir do desempenho financeiro e do conhecimento acumulado pelas parcerias. As parcerias 
sem um bom desempenho são descontinuadas (P6) e a experiência com diferentes tipos de 

parcerias desenvolve a capacidade relacional (P8). A partir do modelo apresentado, levanta-se 
a hipótese H a ser testada em trabalho futuro de natureza quantitativa a partir da técnica 

estatística de análise fatorial confirmatória por equações estruturais. 
 

Hipótese H: A capacidade relacional media a relação entre as 
características das transações e o desempenho da carteira de alianças. 
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6 Considerações Finais 
 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as relações entre os atributos das 
transações de parceria e a capacidade relacional das empresas no setor farmacêutico 

brasileiro, segmento de saúde humana. Esse objetivo foi plenamente atingido.  
Do ponto de vista da contribuição teórica, o trabalho avança a teoria desenvolvendo a 

proposição de que as rotinas da capacidade relacional são mecanismos de governança que têm 
por objetivo diminuir o risco e a incerteza das transações de parceria estratégica. E que ao 

diminuir a incerteza das transações, as rotinas da capacidade relacional se relacionam com o 
desempenho da carteira de parcerias, gerando aprendizagem interorganizacional (INGRAM, 

2005) via o  acúmulo de capital intelectual e suportando a lucratividade (KRISHNAN; 
NOORDERHAVEN, 2006; JUDGE; DOOLEY, 2006). Propõe que o grau de incidência das 

características das rotinas da capacidade relacional, como complexidade, interdependência, 
incerteza e  frequência é  diretamente proporcional à  incerteza associada à parceria e que a 

experiência com diferentes tipos de parcerias desenvolve a capacidade relacional. 
Esses são avanços claros em relação aos trabalhos anteriores que têm apresentado a 

capacidade relacional como uma capacidade dinâmica, porém, não têm estabelecido 
proposições testáveis sobre como a capacidade relacional se desenvolve e como se relaciona 

com a  produtividade e o desempenho organizacional (DYER; KALE, 2007;  HELFAT et al., 
2007; TEECE, 2009). A contribuição de Schilke e Goerzen (2010) foi importante por 

apresentar uma validação exploratória das dimensões que compõem a capacidade relacional, 
viabilizando inclusive este trabalho no que se refere à  operacionalização desse construto. 

Também colabora apresentando a relação da capacidade relacional com o desempenho da 
carteira de parcerias. No entanto, não explica qual a origem dessa relação percebida a partir 

do modelo de equações estruturais utilizado no estudo. Este trabalho avança propondo que a 
fonte dos ganhos em desempenho é a redução da incerteza associada à parceria e que a 

capacidade relacional media a relação entre os atributos das transações de parceria e o 
desempenho da carteira de alianças. 

Esses avanços parecem demonstrar que a integração das abordagens de economia 
organizacional e de capacitações organizacionais, desenvolvida neste trabalho a partir dos 

construtos de transações e rotinas, é promissora. Parece ser possível explicar a partir da 
estrutura de governança híbrida e dos atributos das transações a fonte das diferenças na 

capacidade relacional das organizações. É importante em trabalhos futuros se testarem o 
modelo explicativo proposto neste trabalho, usando-se corte transversal e longitudinal nas 

pesquisas. Também é importante que os trabalhos futuros testem a relação entre outras 
estruturas de governança e outras capacidades organizacionais, por exemplo, vinculadas à 

função de operações. Também parece promissora a integração desenvolvida neste trabalho 
para a abordagem de economia organizacional que pode ser aprimorada em trabalhos futuros 

com a análise da influência da estrutura de governança e dos atributos das transações nas 
rotinas e capacitações organizacionais.  

A contribuição metodológica alcançada é notável. Avança-se em relação ao trabalho 
de Schilke e Goerzen (2010) se oferecendo um modelo de mensuração das rotinas da 

capacidade relacional baseado nos trabalhos de Becker (2004, 2005) sobre os fatores 
subjacentes ao construto rotina. Dessa forma, se integra os esforços em desenvolvimento para 

consolidação dos construtos rotina e capacidade relacional. Também se ganha robustez na 
mensuração do construto capacidade relacional. Este trabalho ainda avança os trabalhos de 

Becker (2004, 2005), propondo de forma inédita a operacionalização das dimensões 
subjacentes ao construto rotina organizacional. A continuidade deste trabalho é avançar no 
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teste da confiabilidade e da validade convergente e discriminante dos modelos de mensuração 
aqui propostos para os construtos rotina organizacional e capacidade relacional. 

A contribuição gerencial deste trabalho envolve três fatos. O primeiro é que os 
executivos responsáveis ou que participem da gestão de parecerias estratégicas devem esperar 

que as atividades das rotinas da capacidade relacional ocorram de forma imbricada. Parece 
claro que nesse contexto as competências organizacionais e individuais de trabalho em 

equipes multifuncionais e de resolução de conflitos são mandatórias. Cabe aos responsáveis 
pela gestão das parcerias garantir que a organização e os participantes das atividades 

vinculadas às parcerias desenvolvam tais competências. O segundo fato é que a experiência 
com diversos tipos de parcerias ampliam a capacidade relacional das organizações. Nesse 

sentido, empresas que estão em ambientes competitivos nos quais as parcerias são 
importantes, devem desenvolver uma estratégia relacional. O terceiro fato é que a 

legitimidade das competências organizacionais parece dar visibilidade às organizações nas 
rotinas de proatividade dos potenciais parceiros. Esse fato leva à necessidade da gestão 

institucional em ambientes competitivos nos quais as parcerias são relevantes. Trabalhos 
futuros devem testar essas hipóteses. 

Vale destacar que em função da metodologia adotada, as proposições resultantes desse 
trabalho devem ser entendidas como hipóteses tentativas, não definitivas, a serem 

confirmadas em pesquisas futuras. Uma limitação deste estudo é que embora se reconheça 
que as alianças entre os atores do setor farmacêutico possam se dar também informalmente, 

nesse trabalho se operacionalizou as parcerias estratégicas de acordo com Barney e Hesterly 
(1996) considerando-se somente as parcerias formais. Por outro lado, o objeto de estudo 

formado pelas transações e rotinas em alianças estratégias apresenta enorme complexidade, 
em cada um dos seus componentes. Em especial transações de parceria em P&D envolvem a 

prestação de serviços, o que torna a análise ainda mais complexa pela intangibilidade 
intrínseca dos ativos transacionados. A identificação dos atributos de frequência, incerteza e 

especificidade de ativos neste tipo de transação apresentam dificuldades pelo mesmo motivo. 
Desta forma, o estudo foi conduzido com um reducionismo significativo para a formulação 

das hipóteses e na elaboração do roteiro. As rotinas de pesquisa e desenvolvimento também 
apresentam elevada complexidade, por serem em grande medida rotinas de busca. Isto 

significa que a organização estabelece um conjunto de procedimentos com certo grau de 
padronização e repetição, mas os resultados desses procedimentos podem ser aleatórios, visto 

que envolvem atividades de inovação. Assim, a tentativa de descrever os padrões coletivos de 
interações em atividades de P&D envolve grande dificuldade, seja na obtenção das 

informações ou na sua codificação em termos de construtos. Novamente, destaca-se que as 
hipóteses formuladas sobre as rotinas apresentam um reducionismo elevado em relação à sua 

capacidade de explicação. 
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APÊNDICE A – Matriz de Encadeamento entre Construto, Variáveis e Roteiro 

 

Quadro 4 – Caracterização da empresa e do entrevistado (Módulo I do roteiro) 
VARIÁVEIS LATENTES DE 

CARACTERIZAÇÃO 

 

VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS 
 

ROTEIRO 
 

AUTORES 

 

Caracterização  
empresa 

Segmento 
mercado 

  Qual o principal segmento de atividade da empresa e seus 
principais produtos-mercados? 

 
 
 Escopo 

geográfico 
  Qual o escopo geográfico da empresa? 

Porte   Qual é o o número de funcionários da empresa? 

Tempo mercado   Há quantos anos a empresa existe? 

Estrutura 
organizacional 

  Quais são os principais departamentos no organograma da 
empresa? 

Caracterização 
entrevistado  

Formação   Qual é a sua formação?  

Nível hierárquico   Qual o nível hierárquico do seu cargo? 

Atividades   Quais as principais atividades que você desenvolve? 

Tempo de 
empresa 

  Há quanto tempo você está na empresa? 

Tempo setor 
farmacêutico 

  Há quanto tempo você está no setor farmacêutico?  

Experiência 
profissional com 

parcerias 

  Qual é sua experiência profissional com parcerias (gestor ou 
participante; setor farmacêutico ou não)? 

 

Caracterização da 
experiência da 
empresa com 
alianças 
 
 
 
 

Experiência em 
alianças 
 
Intensidade e 
tipos de alianças 

 Tempo da primeira aliança formal  
 
 

 Quantidade de alianças atuais e seus tipos 
 
 
 

 Alianças nos últimos 5 anos (quantidade e tipos) 

 Quando foi realizada a primeira aliança formal da empresa? 
(anos)  
 

 Quantas alianças existem no momento e de que tipo (P&D, 
teste clínico, manufatura, distribuição, comercialização e 
capital de risco)? 
 

 Nos últimos cinco anos quais tipos de alianças foram 
realizadas? Quantas de cada tipo? 

 

Bataglia e Estrella (2010)  
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Quadro 5 – Variáveis latentes e observáveis transação de parceria (Módulo II roteiro) 
VARIÁVES LATENTES DA 

TRANSAÇÃO DE PARCERIA 

 

VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS 
 

ROTEIRO 
 

AUTORES 

 

Frequência 

Entregas  Entregas  Qual a quantidade de entregas do produto associado à 
parceria por mês (somente para  manufatura, distribuição, 
comercialização)? 

 Qual a quantidade de reuniões por mês entre as equipes dos 
parceiros? (somente para P&D) 

 Qual a quantidade de testes por mês (soimente para teste 
clínico, fases I e II)? 
 

Willianson (1985) 

Incerteza 

Incerteza relativa ao 
parceiro  

(Partner Uncertainty) 

 Experiência prévia do parceiro no tipo de atividade da 
parceria (anos) 

 
 

 

  Experiência prévia de aliança com o parceiro  
 
 
 
 
 
 

 Experiência prévia do parceiro em parcerias (anos) 
 
 
 

  Capacidade para efetuar ajustes 
 
 
 

 Oportunismo 
 
 
 
 
 

 Quanto tempo o parceiro tem de experiência prévia no tipo de 
atividade da parceria? Qual a importância que você atribui à 
de experiência prévia do parceiro no tipo de atividade da 
parceria? 

 

 Algum relacionamento de aliança já foi desenvolvida com o 
parceiro nos últimos cinco anos (0 – ausência; 1 presença)? 
Caso positivo, como foi esse relacinamento (0-5)? Qual a 
importância que você atribui ao relacionamento de aliança 
prévio com o parceiro para o sucesso da parceria? 

 

 Quanto tempo o parceiro tem de experiência prévia em 
parcerias? Qual a importância que você atribui à experiência 
prévia do parceiro em parcerias? 

 
 

 Os parceiros são capazes de efetuar ajustes mútuos para 
manipular os distúrbios dos fatores que influenciam o 
sucesso da aliança? 

 

 Há riscos com relação ao parceiro? Há possibilidade do 
parceiro postergar o registro de patentes até o término da 
aliança para reverter o direito de autoria? 

 

Santoro e McGill (2005) 
Stuart e Podolny (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branstetter e Sakakibara 
(2002) 
 
 
Branstetter e Sakakibara 
(2002) 
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Incerteza da tarefa  
(Task uncertainty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estágio do desenvolvimento tecnológico 
 
 
 
 
 
 

 Em qual estágio a parceria se classifica?  
Aliança para descoberta científica (5 mais  elevado nível de 
incerteza) 
Aliança de manufatura (nívle 4 de incerteza) 
Aliança para testes pré-clínicos (nível 3 de incerteza) 
Alianças para testes clínicos (nível 2 de incerteza)  
Alianças para Lançamento 
(nível 1 - nível mais baixo de incerteza) 

 

Santoro e McGill (2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de informação 

 Expectativa agente 
 

 O agente ou a informação causam incerteza na realização da 
tarefa de uma determinada rotina? 

 

Richardson (1960) 
 
 

 Grau de inovação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Novos procedimentos, processos ou tecnologias tendem a 
gerar incerteza na realização da tarefa de uma determinada 
rotina? 

 

 As atividades são caracterizadas por curto ciclo de vida e por 
freqüentes mudanças nas especificações técnicas. 

 

 Em nosso setor a evolução tecnológica e rápida  
 

 A dinâmica da mudança para as tecnologias relevantes à 
atividade é muito elevada? 

Nelson e Winter (2002) 
 
 
 
Hunter, Webster e Wyatt 
(2005) 
 
 
 
 
 

 Objetivos incertos 

 Mudanças freqüentes nos requerimentos 

 Variação na carga de trabalho 

 Falta de métodos claros para completar a tarefa 

 Dificuldade em predizer o que vai ser requerido 
 

 Há incerteza proveniente das normas, métodos ou mudanças 
na execução da tarefa de uma determinada rotina? 

 
 
 
 

Becker (2005) 
 
 
 
 
 

 Dificuldade para monitorar e avaliar as 
contribuições e potencialidades de um parceiro 

 

 Qual é o grau de dificuldade para monitorar as 
contribuições e potencialidades de um parceiro? 

 

 Por se tratar de tarefas que envolvem conhecimentos 
tácitos, é difícil verificar os esforços diários do parceiro para 
o sucesso da aliança? 

 

 A incerteza sobre as tarefas desenvolvidas pelo parceiro 
afetam as taxas de sucesso de uma aliança?  

 

 A incerteza quanto às taxas de sucesso de alianças que 

Santoro e McGill (2005) 
 
 
Rothaermel e Deeds (2004) 
Rothaermel (2001) 
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operam nos primeiros em estágios do desenvolvimento 
tecnológico é maior que àquelas que operam no estágio 
final? 

 

 As atividades são caracterizadas por curto ciclo de vida e por 
freqüentes mudanças nas especificações técnicas. 

 Em nosso setor a evolução tecnológica e rápida  
 

 A dinâmica da mudança para as tecnologias relevantes à 
atividade é muito elevada? 

 

 
 
 
 
 
 
Hunter, Webster e Wyatt 
(2005) 
 

Incerteza tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimativa de mercado 
 

 

 Novas combinações tecnológicas 
 
 
 
 

 Instabilidade tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exigência técnica 

 Existem parâmetros para estimar a demanda de mercado do 
produto associado à parceria? 

 
 

 O desenvolvimento de novas combinações de tecnologias 
relacionadas e de tecnologias complementares podem tornar 
irrelevante a potencial aplicação do produto? 

 
 

 A freqüência ou variância (volatilidade e taxa de mudança) 
dos fatores envolvidos na tecnologia do produto são 
conhecidas? 

 

 A dinâmica da mudança para as tecnologias relevantes à 
atividade é muito elevada? 

 

 Em nosso setor a evolução tecnológica e rápida  
 

 As atividades são caracterizadas por curto ciclo de vida e por 
freqüentes mudanças nas especificações técnicas 

 

 Há falta de habilidade para prever com precisão as 
exigências técnicas no relacionamento? 

 
 

McGill e Santoro (2009); 
Langlois, (1984);  
Williamson (1991) 
 
Fleming (2001); Langois, 
(1984) 
 
 
 
Williamson(1991)  
 
 
 
Hunter, Webster e Wyatt 
(2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Walker, Weber (1984) 
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Especificidade 
de Ativos 

 
Grau em que 
os ativos 
(instalações, 
equipamentos, 
localização, 
produtos e 
processos 
desenvolvidos 
especialmente 
para uma 
aplicação 
particular) que 
suportam a 
parceria 
podem ser 
reutilizados 
sem perda de 
valor 
produtivo. 
(Williamson, 
1991; 
Geiskens; 
Kumar, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coespecialização 
 
Investimentos mútuos 
dos parceiros em 
processos e estruturas 
que facilitam o 
intercâmbio de 
informações e 
conhecimento entre os 
indivíduos (Teece, 
1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Complexidade do tipo da aliança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como a parceria se classifica? Explique. 
 

Codesenvolvimento (acordo de longo prazo para 
colaboração e integração de know-how ao longo dos estágios 
de desenvolvimento – engloba desenvolvimento científico)  
(nível 5 – nível mais alto de complexidade) 
 
Comanufatura (acordo de longo prazo que define como o 
know-how dos parceiros será combinado no processo de 
manufatura)  
(nível 4 de complexidade) 
 
Copromoção (acordos de longo prazo que definem a venda 
de um produto com a marca compartilhada)  
(nível 3 de complexidade)  
 
Comarket (acordos de longo prazo que definem a venda de 
um produto com a marca do parceiro)  
(nível 2 de complexidade) 
 
Coteste (acordo de longo prazo que define como o know-how 
dos parceiros será combinado no processo de teste pré-
clínico e clínico)  
(nível 1 - nível mais baixo de complexidade) 

Santoro e McGill (2005); 
Teece (1992) 
 

Ativos 
imobilizados 
dedicados  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Investimento em ativos imobilizados dedicados à 
parceria (instalações, equipamentos e processos) 

 
Investimentos específicos em construção de instalações, 
equipamentos e processo de fabricação dedicado a um 
relacionamento particular (Hoffman, Newman e 
Speckbacher, 2010). 

 
 
 
 
 

 A parceria requer instalações, máquinas e equipamentos 
específicos dedicados? 
 

 A parceria requer a adaptação dos processos de produção e de 
logística? 
 
 

 A mudança de parceiro exige elevados investimentos em 
tempo e dinheiro? 

 

 

Hoffman, Newmann e 
Speckbacher (2010); 
Nooteboom, Berger e 
Noorderhaven (1997); 
Michel (1994). 

 
 

Hunter, Webster e Wyatt 
(2005); Carson, Madhok e 
Wu (2006); Poppo e Zenger 
(1998). 
 

 

Ativos humanos 
dedicados 

 
 
 
 

 

 Investimento em treinamento e desenvolvimento de 
competências individuais dedicadas à parceria 
(Skandia, 1996). 

 
 
 

 Grau de informações e conhecimento combinados 

 A parceria requer investimentos específicos em treinamento 
de pessoal? 
 

 A parceria requer expertises específicas? 
 
 

Hoffman, Newmann e 
Speckbacher (2010). 

 
 
 

Hunter Webster e Wyatt 
(2005). 
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para criar valor (Edvinsson and Malone 1997; 
Pablo 2003). 

 
 
 
 

 Estoque de conhecimento individual representado 
pelos empregados da organização vinculados à 
parceria (Bontis, 2002). 

 A parceria formalizou, capturou e alavancou material 
intelectual para produzir um bem maior valioso? 
 

 A parceria tem formalizado, reunido e alavancado o capital 
intelectual da empresa para produzir um ativo altamente 
valioso? 

 

 Muita perícia tecnológica específica é exigida dos nossos 
funcionários pela parceria? 

 

 
 
 
 

 
 
 
Nooteboom, Berger e 
Noorderhaven (1997). 
 

 Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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Quadro 6 – Variáveis latentes e observáveis capacidade relacional (Módulo III roteiro) 
VARIÁVES LATENTES DA CAPACIDADE 

RELACIONAL 

 

VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS ROTEIRO AUTORES 

Rotinas 
(Schilken e Goerzen, 2010) 

 
Descreva as seguintes atividades para 
a parceria, destacando novas tarefas  
ou enfoques gerados por  
necessidades específicas da parceria: 
 

 Coordenação interorganizacional 
(Dyer e Kale, 2007; Gulati, 
Lawrence, e Puranam, 2005) 
 

 Coordenação da carteira de alianças 
(Dyer e Kale, 2007; Gulati, 
Lawrence, e Puranam, 2005) 
 

 Aprendizagem interorganizacional 
(Dyer & Nobeoka, 2000; Dyer e 
Kale, 2007; Mowery, Oxley e 
Silverman, 2002; Teece, 2007) 
 

 Sensoriamento (Teece, 2009; 
Zaheer & Zaheer, 1997) 
 

 Transformação (Reuer e Zollo, 
2000; Teece, 2009) 

 
 

 

ANTECEDENTES 
   

Complexidade da 
Tarefa 

 Quantidade de passos (atividades) diferentes para se 
completar a tarefa 

 Número de pessoas envolvidas 

 Número de entradas físicas diferentes necessárias 

 Número de conexões entre atividades 

 Número de conhecimentos diferentes necessários 

 Quantos passos/etapas e pessoas diferentes 
são necessários para desenvolver essas 
atividades? 

 Qual a conexão entre esses passos? 

 Qual a dependência entre os passos? 

 Quantos conhecimentos e disciplinas 
diferentes são necessários? 

 

Becker (2005) 
 
 
 
 
 

Interdependência da 
Tarefa 

(Etapas do processo de 
interdependência / 
Combinação para 

restrição) 

 Interação dos diferentes grupos de funcionários 
envolvidos com a rotina (Interdependências de Pessoas). 

 
 

 Quais são as principais unidades 
organizacionais internas ao departamento 
envolvidas com essas atividades? / Quais são 
as  principais unidades organizacionais 
externas  envolvidas com essas atividades? 

Bataglia, Maia e Peguini 
(2010) 
 
 

 Regras e rotinas que coordenam comportamento 
(Interdependência Padronizada); 

 Equipe planeja horários, regras e metas (Interdependência 
Planejada); 

 Cada membro faz sua própria coordenação 
(Interdependência por ajuste mútuo); 
 

 Existem regras, metas e rotinas que auxiliam 
o funcionamento da equipe envolvida? 
Exemplifique. 

 Há planejamento de cronograma e metas 
conjunto? 

 Quanto cada unidade interna é independente 
das demais? 

 Há reuniões programadas que incluem 
pessoas de diferentes unidades 
organizacionais? Quantas vezes?  Quem 
participa? 

Thompson (2007) 
Becker (2005) 
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 Quantidade de tarefas feitas por você antes que alguém de 
outro departamento comece a executar suas tarefas 
(Interdependência de Tarefas Interdepartamental); 

 Quantidade de tarefas que pessoas de outro departamento 
devem executar antes de você executar suas tarefas 
(Interdependência de Tarefas Interdepartamental); 

 Quantidade de tarefas conectadas ao seu trabalho que são 
dependentes do trabalho feito por outra pessoa no seu 
departamento (Interdependência de Tarefas Internas); 

 Quantidade de tarefas que devem ser feitas antes por você 
para que alguém em seu departamento possa fazer seu 
trabalho (Interdependência de Tarefas Internas); 

 Quais tarefas em outros departamentos ou 
unidades internas ao seu departamento 
dependem dessas atividades? 

 Quais dessas atividades dependem de tarefas 
de outros departamentos ou unidades 

internas ao seu departamento? 
 
 
 

 

Lynch (1974) 
Pentland (1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressão por tempo 
(Interrupção de Rotina) 

 Limite de tempo de resposta devido a contratempo (quebra 
da rotina); 

 Em caso de falha ou quebra nessas 
atividades, qual é o tempo (horas, dias, 
semanas ou meses) no qual ela deve ser 
reestabelecida? 

Weick (1990) 
 
 

 Encontrar novidade 

 Experimentando falha 

 Alcançando um marco histórico 

 Recebendo uma intervenção 

 Lidar com uma mudança estrutural 

 Redesenhando a tarefa 

 Urgência em completar atarefa 

 Alterar a autoridade 

 Quais são as principais causas de falha ou 
quebra? 

 
Zellmer e Bruhn (1999) 

Incerteza pertinente a 
tarefa 

(Incerteza 
Organizacional) 

 Falta de informação 

 Expectativa agente 

 Os funcionários ou a informação necessários 
para realização dessas atividades podem 
causar incerteza na sua realização? 

Richardson (1960) 

 Grau de inovação  
 Novos procedimentos, processos ou 

tecnologias tendem a gerar incerteza na 
realização dessas atividades? 

Nelson e Winter (2002) 

 Objetivos incertos 

 Mudanças frequentes nos requerimentos 

 Variação na carga de trabalho 

 Falta de métodos claros para completar a tarefa 

 Dificuldade em predizer o que vai ser requerido 

 A incerteza que existe nessas atividades é 
proveniente das normas, métodos ou 
mudanças na sua execução? 

 
Becker 2005 

Rotatividade dos 
agentes 

 

 Grau de dependência do agente 
 

 

 Qual é a influência da rotatividade de 
funcionários na execução dessas atividades? 

Feldman (2000) 
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CARACTERÍSTICAS   

Frequência  Quantas vezes o mesmo rotina é repetida  Quantas vezes essas atividades são repetidas? 
Becker (2005) 
 

Variedade Sequencial  
(Variedade de 
sequencias de ação que 
fazem rotinas) 
 
 
 
 

 Variedade sequencial da execução das tarefas 
 
 
 
 
 
 
 

 As tarefas que constituem essas atividades são 
sempre executadas na mesma ordem? 
 
 
 
 
 
 

Pentland (2003) 
 
Comparação direta das 
sequências buscando 
semelhança. 
 
Contagem do número de 
vezes que um determinado 
código segue o outro nas 
sequências estudadas 
observadas. 

 

RESULTADOS 
   

Ação Coordenada 
(Coordenação; 
Estabilidade do 
comportamento) 

 
 
 
 

 Regras e rotinas que coordenam comportamento 
(Interdependência Padronizada) 

 

 Equipe planeja horários, regras e metas 
(Interdependência Planejada) 

 

 Cada membro faz sua própria coordenação 
(Interdependência por ajuste mútuo) 

 
 
 
 

 Existem regras, metas e rotinas que auxiliam o 
funcionamento da equipe envolvida? 
Exemplifique. 

 Há planejamento de cronograma e metas 
conjunto? 

 Quanto cada unidade interna é independente das 
demais? 

 Há reuniões programadas que incluem pessoas 
de diferentes unidades organizacionais? Quantas 
vezes?  Quem participa? 

Becker (2005) 
Thompson (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia de Recursos 
Cognitivos 

(Decisões Repetitivas) 

 Experiência. 

 Sequências de passos estáveis de uma determinada 
ação ou tarefa. 

 Adaptabilidade às pressões temporais com base na 
experiência. 

 Participação em grupos informais. 

 Normas/regras organizacionais. 

 Comunicação simbólica (linguagem comum, 
investimento em qualificação dos funcionários). 

 

 Há consistência das decisões e resultados dessas 
atividades? O que gera essa consistência? 

 Há consistência das atividades mesmo quando 
ocorrem pressões de tempo? O que gera essa 
consistência? 

 Há jargões próprios a essas atividades que foram 
desenvolvidos pelo grupo de funcionários 
participantes? 

 Como se busca garantir a excelência dessas 
atividades? 

Becker (2005) 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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Quadro 7 – Variáveis latentes e observáveis desempenho da carteira alianças (Módulo IV roteiro) 
VARIÁVEL LATENTE 

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE 
ALIANÇAS 

VARIÁVEIS OBSERVAVEIS 
ROTEIRO AUTORES 

Desempenho da carteira de alianças 
 
Resultado da aliança em relação aos 
objetivos dos parceiros (Ariño, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 

 Satisfação com desempenho 
 

 Atingimento dos objetivos estratégicos 
 

 Aprendizagem organizacional 
 

 Lucratividade 
 
 
 

 Satisfação com desempenho das alianças. 
 

 As alianças satisfazem os objetivos estratégicos da empresa. 
 

 Satisfação com o nível de conhecimento acumulado com a participação em 
alianças. 
 

 Lucratividade dos investimentos em alianças. 
 

Schilke e Goerzen (2010)  
Judge e  Dooley (2006) 
Krishman, Martin e  Noorderhaven (2006) 
Saxton (1997) 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


