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RESUMO 

Este estudo tem como principal objetivo descrever a relação entre os construtos capital 

social, risco relacional, proatividade e transformação em alianças estratégicas. O interesse 

é verificar se o Capital Social e o Risco Relacional influenciam na execução das rotinas de 

Proatividade e de Transformação em Alianças, as quais são bem pouco exploradas na 

teoria e na prática da gestão de alianças. Por meio de questionário e entrevista estruturada 

foram coletados dados primários junto aos gestores ou participantes diretos no processo de 

gestão de alianças. Considerando que o objeto da pesquisa são as alianças estratégicas 

contratuais, a população-alvo é composta por empresas da indústria farmacêutica brasileira e 

de outros setores próximos que se relacionam com a indústria por meio de parcerias. Na 

amostra as empresas que atuam na indústria farmacêutica exercem atividades em diferentes 

segmentos, tais como: laboratório farmacêutico, biotecnologia, farmacoquímico; e as empresas 

parceiras atuantes em outros setores são as redes de farmácia (distribuidor) e os institutos de 

pesquisa. As empresas estão localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Paraná e Pernambuco. Para esquematizar a teoria proposta foi elaborado um 

modelo estrutural, composto das relações entre os construtos, e um modelo de mensuração, 

composto das variáveis latentes (construtos) e das variáveis observáveis. Para testar e 

analisar as relações procedeu-se à técnica de análise de Modelagem de Equações 

Estruturais - MEE, processada pelo método de estimação Partial Least Squares (PLS). Os 

resultados obtidos mostraram que o Capital Social exerce influencia sobre o Risco 

Relacional percebido pelos gestores das alianças e sobre a Proatividade e a Transformação 

em Alianças. Porém, sob o efeito moderador do Risco Relacional o Capital Social reduz a 

execução das rotinas de Proatividade e de Transformação em Alianças. O Risco 

Relacional, por si só, não se mostrou capaz de influenciar a execução das rotinas. As 

análises das relações discutidas neste trabalho propiciaram contribuições teóricas, 

metodológicas e para a prática de gestão de alianças das empresas atuantes na indústria 

farmacêutica brasileira. 

Palavras-chave: Capital Social, Risco Relacional, Proatividade em Alianças, 

Transformação em Alianças, Capacidade Relacional. 
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ABSTRACT 

This study has as main objective to describe the relation between the constructs: Social 

Capital, Relational Risk, Proactiveness, and Transformation in alliances. The interest is to 

verify if Social Capital and Relational Risk are potential antecedents of the execution of 

Proactiveness and Transformation routines in alliances that are little explored in the theory 

and practice of management of strategic contractual alliances. Through questionnaire and 

structured interview, primary data were collected from the managers or direct participants 

in the alliance management process. Considering that the research object is strategic 

contractual alliances, the target population is composed of companies from the Brazilian 

pharmaceutical industry and other sectors that are related to the industry through 

partnerships. In the sample the companies that work in the pharmaceutical industry carry 

out activities in different segments, such as: pharmaceutical laboratory, biotechnology, 

pharmacochemical; And the partner companies operating in other sectors are pharmacy 

networks (distributors) and research institutes. They are located in the states of São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná and Pernambuco. In order to outline the proposed 

theory were elaborated a structural model, composed of the causal relationships between 

the constructs, and a measurement model, composed of the latent variables (constructs) and 

the constructs’ measurable variables. In order to test and to analyze the theory, the 

Structural Equation Modeling (SEM) analysis technique was processed by the Partial Least 

Squares (PLS) estimation method. The results showed that Social Capital influences the 

Relational Risk perceived by the managers of the alliances and on Proactiveness and 

Transformation in Alliances. However, under the moderating effect of Relational Risk, 

Social Capital reduces the execution of Proactiveness and Transformation in Alliances. 

Relational Risk, by itself, was not able to influence the Proactiveness and Transformation 

in Alliances. The relations analyzed and discussed in this study provided theoretical, 

methodological and practical contributions to the alliances management in firms operating 

in the Brazilian pharmaceutical industry. 

Keywords: Social capital, Relational Risk, Proactiveness, Transformation, Relational 

Capability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tentativa de aproximar correntes teóricas distintas, porém complementares, pode 

ser valiosa quando se pretende compreender plenamente como se estabelecem determinadas 

opções estratégicas por meio de parcerias interorganizacionais. Neste caso, as correntes 

sociológica e econômica fundamentam os construtos teóricos adotados no modelo de pesquisa 

proposto neste trabalho. 

Por um lado, a vertente econômica recorre à Teoria dos Custos de Transação (TCT) 

(COASE, 1937; WILLIAMSON, 1975), que admite que pressupostos comportamentais, como 

a racionalidade limitada e o oportunismo, somados aos atributos específicos (especificidade 

dos ativos, incertezas das transações e frequência das transações), são os principais vetores 

dos custos das transações. Logo, toda troca econômica deve ser governada por alguma forma 

de governança, quer seja: hierarquia; mercado e híbrida (WILLIAMSON, 1985; 1991). São 

nas formas híbridas de governança que se incluem às alianças estratégicas contratuais 

(BARNEY; HASTERLY, 2004). 

Por outro, a vertente sociológica recorre à Teoria da Rede Social que enfatiza que as 

ações econômicas (como qualquer outra ação social) não ocorrem em um contexto estéril, 

mas estão imersas em redes de relacionamentos sociais. As relações sociais, mais do que 

dispositivos institucionais, são as principais responsáveis pela produção de confiança na vida 

econômica. O que significa que toda troca econômica tem uma dimensão social a ser 

considerada (GRANOVETTER, 2007). 

Organizações recorrem às alianças estratégicas contratuais quando o interesse é 

explorar fontes externas de similaridade e complementariedade de recursos que possibilitem 

explorar economia de escala, partilhar riscos, reduzir custos de entrada em mercados, e ainda 

aprender com os competidores, desde que as incertezas possam ser mantidas a um grau 

tolerado (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996). 

Apesar dos vários motivos que favorecem a formação de alianças estratégicas, elas 

são consideradas acordos formais complexos e problemáticos, que incorrem em altas taxas de 

instabilidade e falhas, decorrentes da complexidade gerencial e do oportunismo dos agentes 

envolvidos (agir de má fé, trapacear, mentir, distorcer informações), o que amplifica os custos 

das transações e submetem as empresas ao risco relacional (WILLIAMSON, 1975; DAS; 

TENG, 2001; PARK; UNGSON, 2001). 

Na perspectiva da teoria da rede social (GRANOVETTER, 2007), a ocorrência de 

repetidas relações de trocas econômicas bem sucedidas leva à construção de relacionamentos 
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sociais, os quais podem contribuir para produzir, por exemplo, confiança, vínculos, 

compreensão e respeito mútuos entre as partes envolvidas em uma transação, além do que elas 

tendem a favorecer o desenvolvimento e o fortalecimento de redes de relações entre empresas 

(LIOUKAS; REUER, 2015). 

O fortalecimento das redes de relações interorganizacionais e por decorrência os 

relacionamentos sociais individuais e organizacionais podem reduzir a incidência de riscos 

nas relações econômicas, por meio do uso de mecanismos relacionais informais (baseados em 

atributos sociais, tais como confiança, vínculo e comunicação) que assumem função 

complementar ou até mesmo substituta de baixo custo aos mecanismos formais (contratos 

legais). Conjuntamente, mecanismos formais e informais regem as parcerias 

interorganizacionais, fazendo com que melhorem as condições para as partes explorarem as 

oportunidades de troca (BARNEY; HASTERLY, 2004; NOOTEBOOM, 2007). 

Como um dos produtos dos relacionamentos interpessoais que nasce e se consolida 

na estrutura de rede de negócio o capital social propicia às empresas benefícios que estão 

associados à redução de custos de transação e melhoria de acesso a recursos. Por isso, este 

construto será aqui investigado no contexto da gestão de alianças estratégicas contratuais. 

Alianças estratégicas diferem fundamentalmente de todas outras opções estratégias 

da empresa para obter ou complementar recursos, porque em adição à incerteza sobre o 

desempenho, as alianças estão expostas à incerteza da cooperação interfirmas (DAS; TENG, 

2001). Portanto, o sucesso desta forma de governança demanda uma premissa adicional: uma 

boa relação de trabalho entre as partes envolvidas (DAS; TENG, 1996), aliada à efetiva 

capacidade de gestão. 

A capacidade de gestão de alianças implica na execução de rotinas organizacionais 

específicas (aprendizagem, coordenação, proatividade e transformação da aliança), que 

possibilitam a expansão e a modificação da base de recursos da empresa, a fim de incluir os 

recursos oriundos da parceria e, assim, ampliar o poder de competitividade das partes 

envolvidas. Portanto, a gestão de alianças se configura como uma capacidade organizacional 

dinâmica (SCHILKE; GOERZEN, 2010).. 

Considerando que estudos anteriores destacam a incipiência de duas habilidades 

organizacionais na gestão de alianças; sendo uma delas relacionada à formação de parcerias 

de modo reativo e cômodo; isto é, empresas buscam oportunidades de parceria por 

conveniência, pela proximidade com quem já firmou aliança anteriormente (SARKAR; 

ECHAMBADI; HARRISON, 2001; AHUJA; SODA; ZAHEER, 2012), o que, 

eventualmente, baixa Proatividade em Alianças. A outra é que mudanças ou renovações em 
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alianças (p.ex. emendas em contratos ou mudanças no mecanismo de governança) têm um 

baixo índice de ocorrência e, portanto, evidenciam que rotinas de Transformação em Alianças 

praticamente não existem nas empresas (REUER; ZOLLO, 2002). 

Este trabalho estreita o foco de investigação sobre a Proatividade e a Transformação 

em Alianças, ambas rotinas organizacionais constituintes da capacidade de gestão de alianças. 

A Proatividade em Alianças significa todos os esforços para identificar oportunidades de 

parceiras potencialmente valiosas e tomar ações em resposta às oportunidades identificadas. A 

Transformação em Alianças visa renovar as condições de parcerias vigentes, promovendo 

ajustes necessários ao bom desempenho (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

A Proatividade e a Transformação em Alianças envolvem a detecção (sensing), a 

exploração (seizing) e transformação (transformation) de oportunidade de formação de 

parcerias e de renovação em alianças (SCHILKE; GOERZEN, 2010), e são realizadas em 

diferentes estágios do ciclo de vida das alianças. A primeira predomina na fase de pré-

formação enquanto a segunda ocorre no estágio de pós-formação da aliança (WANG; 

RAJAGOPALAN, 2014). 

Ao procurar entender a relação entre o Capital Social, o Risco Relacional, a 

Proatividade e a Transformação em Alianças, este trabalho procurou contribuir com as 

perspectivas teoria e prática de gestão de alianças. Com a perspectiva teórica contribui para os 

estudos da capacidade de gestão de alianças. Com a perspectiva prática contribui para o 

desenvolvimento de rotinas organizacionais que habilitam as organizações a gerenciarem com 

mais efetividade as fases de formação e pós formação de alianças estratégicas.  

A opção pela indústria farmacêutica como contexto de investigação empírica se 

justifica intencionalmente pela extensa adoção pelas empresas de diferentes modalidades de 

parcerias interorganizacionais, com destaque para as alianças estratégicas contratuais, 

objetivando encurtar o período entre as pesquisas, o licenciamento e o lançamento de novos 

medicamentos (PRADO, 2008). 

1.1 Questão e Objetivos de Pesquisa 

A presente tese tem como foco a seguinte questão de pesquisa: qual a relação entre o 

Capital Social, o Risco Relacional, a Proatividade e a Transformação em Alianças estratégicas 

contratuais firmadas por empresas da indústria farmacêutica brasileira? 

A necessidade de buscar respostas a este questionamento leva este estudo a formular 

o seguinte objetivo geral: 
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Descrever a relação entre capital social, risco relacional, 

proatividade e transformação em alianças estratégicas 

contratuais firmadas por empresas da indústria farmacêutica 

brasileira. 

Como objetivos específicos, pretende-se: (1) caracterizar as dimensões do Capital 

Social; (2) caracterizar as dimensões do Risco Relacional; (3) desenvolver o modelo de 

pesquisa com as relações entre os construtos; (4) analisar o modelo de pesquisa desenvolvido. 

A realização deste conjunto de objetivos leva a contribuir teórica e empiricamente 

para a inclusão do capital social e do risco relacional como potenciais fatores de influência no 

desenvolvimento da Proatividade e da Transformação em Alianças, que são rotinas 

organizacionais relevantes para a gestão de alianças (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

1.2 Justificativas da Pesquisa 

Algumas justificativas teóricas e práticas orientam a escolha do tema e do problema 

de pesquisa deste estudo. A primeira justificativa é de natureza teórica e volta-se para o 

interesse em uma compreensão mais aprofundada da relação entre duas perspectivas teóricas: 

capital social e capacidades organizacionais; incluindo como ponto de mediação nesta relação 

a percepção de risco relacional dos gestores, a qual orienta as decisões e ações relacionadas à 

gestão de alianças. Como muitas vezes, as alianças estratégicas vão além de uma decisão 

racional de complementaridade de recursos e capacidades, os vínculos, a reciprocidade de 

interesse, a reputação e a confiança dos parceiros tendem a ser atributos (capital social) de 

peso nas decisões que ocorrem nas fases de formação e de pós-formação de alianças. 

Na interação entre os agentes para fins de transações econômicas, a adoção de 

indicativos multidimensionais do capital social pode ser condição básica, uma vez que os 

indivíduos racionais se baseiam em conhecimentos anteriores para lidarem com risco e 

tomarem decisões futuras. Granovetter (1985) afirma:  

Melhor do que a afirmação de que alguém é conhecido pela sua honestidade é a 

informação de um informante confiável que já lidou com esse indivíduo e o 

considerou honesto. (p. 11). 

Ao trazer o capital social como facilitador de acesso às informações e influenciador 

de impacto no risco percebido pelos gestores e na execução de rotinas de proatividade e de 

transformação em alianças, respectivamente, nas fases de formação e pós-formação de 

alianças estratégicas, se deseja contribuir para identificar mais um fator de influência na 

execução de rotinas constituintes da capacidade de gestão de alianças, em complemento a 
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outros dois fatores já explorados com maior ênfase na literatura, que são: a experiência em 

alianças (ANAND; KHANNA, 2000) e a estrutura dedicada às alianças (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010). 

Como a própria literatura admite que as rotinas organizacionais constituintes da 

capacidade de gestão de alianças (aprendizagem, cooperação, proatividade e transformação) 

podem ser entendidas e avaliadas como facetas ou dimensões individuais (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010), o interesse deste trabalho em concentrar o foco de investigação sobre duas 

rotinas em particular, a (proatividade e transformação) nas empresas do setor farmacêutico 

brasileiro, tem-se por interesse “abrir a caixa preta” da capacidade em aliança, a fim de 

compreender suas dimensões constituintes de modo desagregado. 

A segunda justificativa também de natureza teórica tem implicações e contribuições 

para os estudos sobre o Risco Relacional e as rotinas de gestão de alianças. A possibilidade de 

aprimorar a operacionalização do conceito risco relacional percebido, tendo em vista que na 

literatura sobre alianças sua aplicação em estudos teóricos e empíricos se restringe a dois 

principais estudiosos, Das e Teng (1996, 1998, 2001), sendo que estes autores recomendam a 

expansão de pesquisa sobre o construto. Afinal, risco é frequentemente apontado como uma 

causa primária de falha e uma das principais preocupações em alianças estratégicas. 

Quanto às rotinas de gestão em alianças, estudos anteriores (DOZ, 1996; REUER; 

ZOLLO, 2002; SCHILKE; GOERZEN, 2010) apontam (explícita ou implicitamente) para a 

existência de baixa ocorrência e/ou ineficiência de rotinas específicas à capacidade de gestão 

de alianças, sem que ao menos se entenda clara e explicitamente suas razões subjacentes. 

Por um lado, ajustes contratuais, mudanças nos mecanismos de governança da 

parceria são praticamente inexistentes quando as alianças já estão em plena operação (fase de 

pós-formação), o que denota a inexistência de rotinas de transformação em alianças (REUER; 

ZOLLO, 2002). Por outro, na fase de formação de alianças os gestores tendem a 

comportarem-se reativamente, renovando ou buscando parcerias com empresas já conhecidas, 

ao invés de proativamente, isto é, antecipando as características dos potenciais parceiros, de 

acordo com os interesses estratégicos da sua empresa (PROVAN; FISH; SYDOW, 2007), o 

que denota ineficiência e ineficácia nas práticas de Proatividade em Alianças. 

A terceira justificativa é a possibilidade deste estudo gerar implicações para a gestão 

de parcerias estratégicas para as empresas do setor farmacêutico, cujo setor vem se 

transformando no Brasil com mudanças institucionais, incentivos governamentais e 

crescimento dos laboratórios nacionais (CALIARI; RUIZ, 2010). 
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Ao lançar um olhar sobre as inter-relações entre capital social, risco relacional e 

rotinas em alianças este trabalho busca contribuir para uma melhor compreensão sobre 

possíveis antecedentes que impactem tanto na identificação de oportunidades de parcerias 

potenciais na fase de formação de alianças (proatividade) quanto na renovação ou ajustes nas 

parcerias atuais (transformação), num esforço de evidenciar importantes aspectos de gestão 

relacionados ao processo de tomada de decisão dos gestores, que lidam com as incertezas 

inerentes às alianças estratégicas contratuais, sendo essa a forma de governança escolhida 

com frequência pelo setor farmacêutico, o que é indicativo de sua importância estratégica para 

as empresas que nele atua (KESIC, 2009). 

Por fim, se destaca que este estudo faz parte da linha de pesquisa sobre alianças 

estratégicas contratuais do Grupo de Pesquisa em Gestão da Capacidade Dinâmica das 

Organizações (GCD), registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Apesar das contribuições teóricas e empíricas supracitadas, este estudo tem algumas 

limitações, as quais são explicitadas a seguir. 

1.3 Delimitações do estudo 

O estudo caracteriza-se por duas delimitações básicas. A primeira está relacionada às 

implicações do estudo transversal, que lida com dados coletados em um único ponto no tempo 

e sintetizados estatisticamente (HAIR et. al, 2005, p. 87). Os dados coletados não oferecem a 

mínima evidência de como o capital social se desenvolve e muda ao longo do tempo, o que 

em contraste com um estudo longitudinal poderia ficar mais claro como as dimensões 

constituintes deste construto (cognitiva, estrutural e relacional) se desenvolvem e evoluem no 

tempo. Mesmo porque o capital social constitui uma forma de história acumulada 

(NAHAPIET; GHOSHAL, 1998, p.257). 

A segunda delimitação está relacionada à unidade de análise para investigação dos 

construtos Proatividade e Transformação em Alianças. Schilke e Goerzen (2010) mensuraram 

originalmente todas as rotinas da capacidade de gestão de alianças no nível do portfólio de 

alianças. A opção por tal decisão levou em consideração a mensuração do construto Risco 

Relacional, que pressupõe uma aliança focal. 
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1.4 Organização da tese 

Este trabalho está estruturado em oito partes, incluindo esta primeira da introdução, 

constituída das subseções que descrevem justificativas, teórica e prática, da pesquisa; questão 

e objetivos da pesquisa e; delimitações do estudo. A segunda compreende o referencial 

teórico e inclui as subseções sobre alianças estratégicas; capital social; risco relacional; 

capacidade de gestão de alianças e as rotinas de (re)configuração de alianças; e a proposição 

teórica, que descreve as relações causais entre os construtos, as respectivas hipóteses de 

pesquisa e esquematiza o modelo conceitual. A terceira parte trata do desenvolvimento do 

modelo de pesquisa, e discrimina tanto o modelo estrutural quanto o de mensuração. A quarta 

parte apresenta os métodos, detalhando as estratégias de coleta e de análise dos dados de 

pesquisa. A quinta parte descreve os resultados e o perfil da indústria farmacêutica brasileira. 

A sexta apresenta o perfil da indústria farmacêutica. A sétima discute os resultados da 

pesquisa. Por fim, a oitava parte apresenta as conclusões e as recomendações para pesquisas 

futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Essa seção descreve a fundamentação teórica explorada no desenvolvimento do 

estudo teórico-empírico realizado nesta tese. Inicia-se descrevendo e analisando o construto 

aliança estratégica contratual; logo após o capital social nas suas múltiplas dimensões: 

estrutural, cognitiva e relacional; na sequência o risco relacional e, por fim, a Proatividade e a 

Transformação em Alianças. 

2.1 Alianças Estratégicas Contratuais: formas híbridas de governança 

Combinando economia institucional, com aspectos do direito contratual e da 

teoria das organizações, Williamson (1991), em seu trabalho intitulado “Organização 

Econômica Comparativa”, fez uma análise sobre estruturas alternativas de organização da 

produção e propôs três formas genéricas de organização econômica: mercado, híbrida e 

hierárquica, cujas diferenças estão nos mecanismos de controle, coordenação e habilidade de 

adaptação às mudanças. Considerando o objeto de estudo em questão (alianças estratégicas 

contratuais) focaliza-se, suscintamente, a forma híbrida. 

As formas híbridas, que são acordos organizacionais que não são nem mercado e 

nem hierarquia, surgem no cenário contemporâneo de indústrias de alta tecnologia, dinâmicas 

e intensivas em inovação em formas organizacionais bem variadas: acordos cooperativos 

interfirmas, colaborações e parcerias (POWELL, 2007). 

Podem ser descritas como diferentes formas de contrato de longa duração, 

comércio recíproco, regulamentação e franquias. A escolha da combinação híbrida é 

recomendada quando os investimentos entre os parceiros do acordo são específicos o 

suficiente para gerarem danos contratuais sem justificar a integração e seus encargos, e 

quando as incertezas geram consequências o suficiente para dependerem de coordenação mais 

rígida do que a forma de mercado pode fornecer (WILLIAMSON, 1991). 

Segundo Menard (2004) investir em dependência mútua e monitorar incertezas 

são dois aspectos intrínsecos à forma híbrida. Combinação de oportunismo, ou de risco de 

oportunismo, e de falta de coordenação, ou o risco de falta de coordenação, caracterizam as 

formas híbridas de governança. Contratos formais e a coordenação por unidades 

organizacionais formais se destacam como as duas maneiras de monitorar as formas híbridas 

de governança. 

As empresas perseguem essas variadas formas híbridas de governança por 

múltiplos motivos: a fim de ganhar acesso rápido às novas tecnologias ou novos mercados, 
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para beneficiar-se de economia de escala tanto na pesquisa e desenvolvimento e na produção 

conjuntas, para conectar-se com fontes de know-how localizadas fora das fronteiras da 

empresa, compartilhar riscos de atividades que estão além do escopo e da capacidade de uma 

simples organização e contratar habilidades complementares (POWELL, 2007). 

Entre os vários formatos organizacionais baseados em acordos 

interorganizacionais estão as alianças estratégicas contratuais, que se caracterizam como uma 

das formas de se estabelecer relacionamentos interorganizacionais, e têm como foco, na 

perspectiva da economia dos custos de transação-ECT, a organização de suas atividades com 

outras organizações para minimizar seus custos de transação. 

Aliança estratégica é um tipo de acordo cooperativo, voluntariamente iniciado 

entre firmas, que envolve troca, compartilhamento ou co-desenvolvimento, e capaz de incluir 

contribuições de capital, tecnologia e ativos específicos da firma por parte dos parceiros 

envolvidos na cooperação (HARRIGAN, 1985; GULATI, 1995). 

Quando as empresas precisam enfrentar o dinamismo ambiental relacionado às 

mudanças tecnológicas que ameaçam a continuidade ou destroem suas competências 

relevantes existentes, as alianças estratégicas têm se mostrado como uma importante 

ferramenta estratégica (SCHILKE; GOERZEN, 2010), que exige uma complexa e sobreposta 

gestão da divisão de trabalho e a coordenação conjunta de atividades interorganizacionais que 

possam assegurar ajustes mútuos (SCHREINER; KALE; CORSTEN, 2009). 

As alianças estratégicas na indústria farmacêutica têm sido formalizadas ao longo 

da cadeia de valor, e são tipicamente três: a montante (com universidades ou outras 

instituições de pesquisa), horizontais (com outras empresas de biotecnologia) e a jusante (com 

empresas da indústria farmacêutica). Tendo como itens transacionados entre os parceiros os 

ativos intangíveis, tais como serviços e conhecimento tácitos, os quais são difíceis de 

mensurar, transferir e absorver. Criando relacionamentos longos e recorrentes, devido à 

interdependência recíproca entre as partes envolvidas (NOGUEIRA; BATAGLIA, 2012). 

Embora uma das fortes motivações para adoção de alianças seja a combinação de 

capacidades e recursos específicos entre empresas para o alcance de objetivos comuns, elas 

também podem ser interessantes e desejadas na busca de objetivos distintos entre as duas 

empresas parceiras, os quais só podem ser alcançados por meio da complementaridade de 

recursos, como, por exemplo, é o caso das relações entre grandes empresas farmacêuticas e as 

pequenas e médias empresas de biotecnologia (VÁZQUEZ; MARTÍN; MASCAREÑAS, 

2006). 



10 

Alianças estratégicas podem ser classificadas em duas principais classes, segundo 

propõem Barney; Hesterly (2004): as contratuais e as joint ventures, ambas manifestadas pela 

união de duas ou mais empresas, que desejam construir e manter relacionamento de 

cooperação para pesquisar, desenvolver, produzir, comercializar ou distribuir e licenciar bens 

e serviços. A característica singular entre os dois formatos é que apenas nas joint ventures 

ocorrem a criação de uma nova empresa, enquanto nas contratuais as partes mantêm-se 

independentes. Alianças estratégicas contratuais é o tipo de acordo cooperativo que este 

trabalho focaliza. 

Além da experiência acumulada (competência acumulada com histórico de 

alianças) e da estrutura dedicada às alianças (unidade organizacional especializada com 

pessoal dedicado à gestão de alianças estratégicas), a capacidade de gestão de alianças 

(rotinas de gerenciamento capazes de ampliar ou modificar a base de recursos da empresa 

para incluir recursos das empresas parceiras) está entre um dos fatores de destaque que pode 

contribuir para o sucesso das alianças (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

Entretanto, alguns outros fatores podem comprometer o bom desempenho da 

cooperação, dos quais se destacam (GULATI, 1998, OLIVER, 2001): a inflexibilidade na 

gestão das alianças que impede o ajuste de interesses entre os parceiros; a falta de confiança 

sobre o comportamento do parceiro; as diferenças culturais; o estágio da organização no ciclo 

de vida (influenciam a sobrevivência ou morte da organização); e a queda na aprendizagem à 

medida que as organizações crescem. 

Como as alianças acarretam problemas de coordenação e dependência mútua, a 

decisão de firmá-las é considerada sempre uma decisão estratégica crítica para as empresas 

interessadas. Consequentemente, seu delineamento e implementação são vitais 

(NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 1997). Este trabalho destaca dois fatores 

que justificam atenção nos desafios decisórios que incidem nas etapas, respectivamente, de 

pré e pós-formação de aliança. 

No estágio de pré-formação da aliança a atenção se volta para a necessidade de 

comportamento empreendedor dos gestores, que significa uma atitude de maior engajamento 

em esforços para identificação de oportunidades de parcerias potencialmente valiosas, 

antecipando-se à concorrência na escolha dos parceiros com os melhores recursos e know how 

complementares que sejam de  interesse da empresa (SARKAR; ECHAMBADI; 

HARRISON, 2001). No estágio de pós-formação é a disponibilidade e a habilidade das 

empresas envolvidas para renovar as condições da parceria à medida que evolui com o tempo 

(NIEDERKOFLER, 1991). 
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A formação, a prosperidade e até mesmo a renovação estratégica
1
 das alianças 

podem ser estimuladas por ações de apoio mútuo ao fortalecimento da segurança e da 

estabilidade do relacionamento, bem como a realização de tarefas que promovam a 

aprendizagem, que gerem e aumentem a confiança e o respeito mútuo entre os parceiros 

(ESTRELLA; BATAGLIA, 2013), além de contribuírem para a redução de inúmeras 

incertezas, tais como o risco de práticas oportunistas e os conflitos em decisões estratégicas 

sobre interesses distintos que suscitam entre as partes (BATAGLIA; YU, 2008). 

Como as atividades de troca e de cooperação sempre têm, além da dimensão 

econômica, uma dimensão social, a gestão de alianças precisa voltar sua atenção para os 

processos interpessoais que podem fazer a diferença no desempenho da aliança. Onde atenção 

tem sido dada aos mecanismos relacionais, que inspiram senso de confiança e obrigação 

mútua, construídos a partir de interesses comuns, que estimulam atitudes de 

compartilhamento, o estabelecimento de vínculos, que podem ajudar no alcance de objetivos 

de cooperação interorganizacional (NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 1997; 

BUENO; SALMADOR; RODRÍGUEZ, 2004). 

O capital social tem assumido relevância no campo organizacional, por beneficiar 

as organizações como fonte de informação, poder de influência e controle (ADLER; KWON, 

2002). O conceito de capital social e suas dimensões constituintes são explicitados a seguir. 

2.2 Capital Social 

Segundo a teoria da troca social (BLAU, 1964), toda transação que envolve troca 

e cooperação sempre têm uma dimensão social (utilidade intrínseca) bem como uma 

dimensão econômica (utilidade extrínseca). Onde atributos sociais como confiança e vínculos, 

que são criados ao longo de repetidas transações bem sucedidas a priori, podem formar parte 

da utilidade de um relacionamento e ter relevância econômica, na medida em que tendem a 

contribuir para a redução de custos de especificação e monitoramento de contratos, incentivar 

a cooperação e reduzir incertezas (HILL, 1990). 

A importância do capital social para a criação, sobrevivência e sucesso 

organizacional, tem sido reconhecida e comprovada empiricamente (OLIVER, 2001; 

MAURER; EBERS, 2006). Pois se destaca como um facilitador de troca de recursos (p.ex. 

                                                 

 

1
 Representa a transformação da aliança por meio da renovação de ideias-chave sobre as quais ela 

foi construída (adaptado da concepção de renovação estratégica por GUTH; GINSBERG, 1990). 
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informação e conhecimento tácito), inovação de produto e a criação de capital intelectual 

(TSAI; GHOSHAL, 1988; NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Tem sido estudado em diferentes 

ambitos de análise: individual (BURT, 2004), organizacional e interorganizacional 

(MAURER; EBERS, 2006). Neste trabalho o capital social será investigado no âmbito 

organizacional. 

Segundo Adler e Kwon, (2002, p. 33), um dos primeiros passos necessário para 

entender porque “os gestores precisam fazer mais que meramente encorajar interações sociais 

entre empregados” é decifrar suas diferentes abordagens e definições do termo capital social 

propostas por vários cientistas sociais. 

As vertentes do capital social, segundo Inkpen e Tsang (2005), se dividem em 

duas. Um delas se origina naqueles proponentes que o consideram como um bem privado, que 

acarreta vantagens pessoais para quem o cria, deriva da rede de relacionamentos pessoais do 

indivíduo e é denominado de capital social individual. A outra se origina naqueles 

proponentes que o têm como um bem público, que está disponível para e beneficia não apenas 

quem o cria, mas também os membros do grupo como um todo, deriva da rede de 

relacionamentos organizacionais e é denominado de capital social organizacional. 

Quanto às diferentes definições de capital social o Quadro 1 apresenta alguns dos 

autores mais recorrentes na literatura, que estão discriminadas segundo três perspectivas (foco 

primário): a interna (nas relações que um ator mantem com outros), a externa (na estrutura das 

relações entre atores em uma coletividade) e a neutra (interna e externa) (ADLER; KWON, 

2002, p. 19). 
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Quadro 1: Definições de Capital Social 

Foco: 

Externa x 

Interna 

Autores Definições 

Externa 

 

Baker 

 

 

Bellivieau; O´Reilly; 

Wade; Bourdieu 

 

 

 

 

Burt 

 

 

Portes 

 

“um recurso que atores obtêm das estruturas e 

então usa para perseguir seus interesses; é criado 

por mudanças na relação entre atores” (1990, p. 

619) 

“Rede pessoal do indivíduo e afiliações 

institucionais da elite” (1996, p. 1572) 

“Agregado dos recursos, atuais ou potenciais, que 

pode ser apossado por um indivíduo ou um 

grupo, ligado a uma rede durável de relações 

mais ou menos institucionalizadas de 

aquiescência de conhecimento e reconhecimento 

mútuo.” (1985, p. 248) 

“Amigos, colegas e contatos mais gerais por meio 

de quem se acolhe oportunidades para a 

aquiescência de capital financeiro e humano” 

(1992, p. 9) 

“A habilidade dos atores assegurar benefícios em 

virtude de membros nas redes sociais ou outras 

estruturas sociais” (1998, p. 6) 

Interna 

Coleman 

 

 

 

 

Fukuyama 

 

 

Putnam 

“Capital social e definido por suas funções. Ele 

não é uma simples entidade, mas uma variedade 

de entidades diferentes com duas características 

comuns: todas consistem do mesmo aspecto da 

estrutura social, e facilitam certas ações dos 

indivíduos que estão dentro da estrutura” (1990, 

p. 302)  

“A habilidade das pessoas trabalharem juntas 

para propósitos comuns em grupos e 

organizações” (1995, p. 10). 

“Características da organização social tais como 

redes, normas e confiança social que facilita a 

coordenação e a cooperação para benefício 

mútuo” (1995, p. 67). 

Neutra Nahapiet; Ghoshal 

“A soma dos recursos atuais e potenciais imersos 

em, disponível por meio de e oriundo das redes 

de relacionamentos possuída por uma pessoa ou 

unidade social. Compreende tanto a rede como os 

ativos que podem ser mobilizados por meio desta 

rede” (1998, p. 243) 

Fonte: adaptado de Adler e Kwon (2002) 

Por três razões este trabalho adota a perspectiva neutra proposta por Nahapiet e 

Ghoshal (1998). A primeira é porque se trata de definição de perspectiva neutra e, portanto, 

tem vantagem sobre as outras (interna e externa), pois o comportamento de uma organização é 

influenciado tanto pelas ligações internas quanto externas com outras organizações (ADLER; 
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KWON, 2002). A segunda é que o conceito de capital social será explorado no contexto de 

parceria interorganizacional, em condição de influencia mútua de comportamento (interna e 

externa e vice-versa). Por fim, é que a concepção multidimensional de capital social proposta 

por Nahapiet e Ghoshal tem sido a de maior aplicabilidade nos estudos teórico-empíricos no 

âmbito dos relacionamentos interorganizacionais
2
 (YLI-RENKO; AUTIO; SAPIENZA, 2001; 

MAURER; EBERS, 2006; KRAUSE; HALDFIELD; TYLER, 2007; LAWSON; TYLER; 

COSINS, 2008). 

Nahapiet e Ghoshal (1998, p. 243) definem o capital social como a soma dos 

recursos atuais e potenciais imersos em, disponíveis por meio de e oriundos da rede de 

relacionamentos possuída por uma pessoa ou unidades social. Compreendendo tanto a rede e 

os ativos que podem ser mobilizados por meio desta rede. Os autores propõem que sejam 

consideradas três dimensões na composição deste construto, que são: a estrutural, a relacional 

e a cognitiva, as quais são detalhadas adiante. Cada dimensão serve como uma construção 

separada e tem um conjunto de qualidades únicas e próprias, ao mesmo tempo tais 

características utilizadas para descrevê-la são altamente inter-relacionadas (NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998). 

Enquanto um produto de relacionamentos interpessoais, o capital social é 

desenvolvido por meio de interações e seus efeitos fluem da informação, influência e poder 

que ele propicia para o ator, que é quem pode mobilizá-lo para ação. Por isso, seja no âmbito 

do indivíduo ou da organização é reconhecido como um recurso e também como uma fonte de 

acesso a recursos (ADLER; KWON, 2002; COLLINS, 2013; PAYNE, et al., 2011). 

No âmbito organizacional as múltiplas dimensões (estrutural, cognitiva e 

relacional) do capital social são úteis à lógica dominante dos gestores. Interações com 

membros mais próximos da rede de relacionamentos impactam em como os gestores 

percebem e interpretam informações sobre o ambiente externo e avaliam o que é realizável 

por suas empresas diante da crescente quantidade de informações que recebem e trocam 

dentro e fora das organizações em que atuam (KOR; MESKO, 2013; WALSH, 1995). 

Cada dimensão do capital social dispõe de um conjunto de qualidades únicas. Elas 

caracterizam as fronteiras teóricas do capital social e tornam suas lentes teóricas mais robustas 

                                                 

 

2
 Relacionamentos entre empresas que buscam criar valor por meio da combinação de recursos, 

troca de conhecimentos, aumento da velocidade de atendimento ao mercado e busca por acesso a novos 
mercado (DOZ; HAMEL, 1998). 
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e mais bem definidas, permitindo uma melhor compreensão de sua abrangência conceitual 

(TURNER, 2011). 

2.2.1 Dimensão Estrutural 

Esta dimensão diz respeito “às propriedades do sistema social e da rede de 

relações como um todo” (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998, p. 244). Abrange os componentes e 

as facetas da rede, tais como a presença ou ausência de vínculos entre as partes, a presença ou 

ausência de vínculos pessoais, formais e informais, entre as pessoas, configuração da rede, a 

densidade e a conectividade de uma rede. 

A distinção entre as dimensões estrutural e relacional deve-se levar em 

consideração a discussão de imersão estrutural e relacional proposta por Granovetter (2007). 

Imersão estrutural quer dizer as propriedades do sistema social e das redes de relações de 

modo geral. O termo descreve a configuração impessoal de ligações entre pessoas ou 

unidades. Refere-se ao padrão global de conexões entre atores, isto é a quem você tem acesso 

e a quem você não tem acesso (BURT, 2004).  

Entre os atributos mais importantes desta dimensão estão a presença ou ausência 

de vínculos entre os atores; a configuração, que descreve o padrão de ligação em termos de 

densidade, conectividade e hierarquia, e a organização apropriável, isto é, a organização que é 

criada para uma finalidade mas usada para outra (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Este 

trabalho se concentra na força dos vínculos (de negócio e de cooperação) e na força da 

conectividade para mensurar a dimensão estrutural do capital social. 

Os vínculos tratam dos modos específicos com que os atores estão relacionados. 

Eles são aspectos fundamentais do capital social, porque a rede de vínculo social que um ator 

tem cria oportunidades para transações de capital social (ADLER; KWON, 2002; INKPEN; 

TSANG, 2005). A natureza dos vínculos entre parceiros terão impacto nos vínculos sociais 

entre gerentes que estão designados para atuar na aliança. Isto é, a natureza do capital social 

organizacional configura o tom para o capital social individual (INKPEN; TSANG, 2005). 

De acordo com a teoria social de rede, gerentes formam redes e vínculos para 

obter acesso a recursos escassos, informação e influencia a fim de reduzir incertezas. O valor 

dos vínculos em uma determinada situação é contingente sobre as características no nível de 

mercado e da firma (LI; POPPO; ZHOU, 2008). 

A literatura sugere que vínculos de negócio (com outras firmas, incluindo relações 

com fornecedores, clientes, compradores) e vínculos com o governo têm sido os dois mais 
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importantes para as empresas em economias emergentes. Por meio dos vínculos podem-se 

obter informações relacionadas com potenciais necessidades de mercado (LI et al., 2012)  

A frequência com que empresas do setor farmacêutico entram em novas relações 

colaborativas é influenciada pela estrutura de suas relações a priori, com clientes, 

fornecedores, universidades (WALKER; KOGUT; SHAN, 1997). Grande parte das pequenas 

novas empresas dedicadas à biotecnologia foi fundada por cientistas que trabalharam ou 

trabalham formalmente como pesquisadores em universidade ou centros de pesquisas 

(MAURER; EBERS, 2006), portanto muitos profissionais mantêm vínculos com atuais ou 

potenciais parceiros de projetos biotecnológicos. 

Portanto, vínculos com a comunidade de negócio (vínculos de cooperação) pode 

ajudar a superar a falta de recursos, vínculos com outras firmas podem facilitar a transferência 

de conhecimento, o compartilhamento de informação e a troca de recursos. 

Redes de vínculos formais e informais de gestores ajudam na aquisição de 

recursos essenciais e os abastece de informações críticas para a tomada de decisão. Por meio 

de vínculos fortes entre gestores, as organizações podem estar mais bem informadas sobre 

novas tecnologias e oportunidades a serem exploradas (KEMPER; SCHILKE; BRETTEL, 

2013). Contribuindo para monitorar incertezas e a percepção de risco relacional.  

2.2.2 Dimensão Cognitiva 

A dimensão cognitiva refere-se aos recursos providos de representações, 

interpretações e sistemas de significado compartilhados entre as partes em um 

relacionamento. Esta dimensão é manifestada por três atributos: os objetivos, a cultura, e a 

linguagem e significado compartilhados (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998; INPKEN; TSANG, 

2005).  

Objetivos compartilhados representam o grau com que os parceiros compartilham 

um entendimento comum e uma abordagem para a realização de tarefas e resultados da rede. 

Assim, quando ambas as partes envolvidas na aliança perseguem a realização de objetivos 

comuns da aliança, elas estão mais propensas a estabelecer confiança mútua e, 

consequentemente, reduzir a incerteza sobre a empresa parceira, pois estão propensas às 

mesmas percepções. 

A linguagem compartilhada facilita a unidade de comunicação entre as pessoas 

(TSAI; GHOSHAL; 1998), fazendo com que se ganhe acesso às pessoas e às suas 

informações, de modo mais rápido e efetivo e evita possíveis desentendimentos por falta de 

compreensão. Afinal é o meio pelo qual as pessoas discutem, trocam informações, fazem 
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perguntas e conduzem negócios na sociedade. Na medida em que a linguagem entre as 

pessoas é diferente elas tendem a se afastar e restringir o acesso umas as outras (NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998). Com isso, a incerteza sobre o parceiro e a cooperação tende a ser 

discutida e analisada com mais objetividade e clareza. 

Usar um termo é bem diferente de entender o conceito que o termo descreve, e 

quando os conceitos têm diferentes significados para diferentes parceiros na aliança existirão 

resultados abaixo do esperado (TURNER, 2011). 

A cultura compartilhada refere-se ao grau com que normas de comportamento 

governam as relações, está associada aos sistemas de crença (INPKEN; TSANG, 2005). 

A cognição refere-se às regras, crenças e modelos mentais que embasam a tomada 

de decisão dos gestores (WALSH, 1995). Para Cyert e March (1963) as bases cognitivas para 

as decisões consistem de conhecimento ou pressupostos sobre eventos futuros, conhecimento 

de alternativas e conhecimento das consequências de alternativas. Constituindo uma estrutura 

de conhecimento que os indivíduos impõem em um ambiente de informações para dar-lhes 

forma e significado (WALSH, 1995), e passam a confiar em representações simplificadas e 

imperfeitas de mundo (racionalidade limitada) para processar informações que influenciam 

suas percepções e condicionam suas decisões (TRIPSAS; GAVETTI, 2000). 

Esta dimensão captura a essência da importância de informações ricas e 

verdadeiramente compartilhadas, com significados compartilhados por intermédio de rede de 

atores e não apenas passando ao longo de dados ou termos sem sentido (TURNER, 2011). 

A cognição é condicionada pelas experiências pessoais e profissionais e história 

de interações, internas e externas, do indivíduo em redes de relacionamento, isto é por sua 

imersão relacional (GRANOVETTER, 2007). No caso do contexto organizacional, os 

gestores limitam seus campos de visão, selecionam percepções e fazem interpretações 

filtradas pela base cognitiva e pelo sistema de valores que combinam para gerar percepções de 

uma situação (ADNER; HELFAT, 2003). Portanto decisões e percepções do gestor em 

relação às incertezas na aliança são influenciadas pelas regras e normas que governam o 

comportamento apropriado na rede. Algumas delas são decifradas em contratos formais, mas 

quase sempre elas são simplesmente entendimentos que evoluem dentro da relação e da rede 

(GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000). 

2.2.3 Dimensão Relacional 

Esta dimensão do capital social diz respeito aos tipos de relacionamentos pessoais 

que os atores desenvolvem uns com os outros por meio de uma história de interações 
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(NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Em contraste à dimensão estrutural, a dimensão relacional 

não se refere à estrutura dos relacionamentos ou às conexões entre atores, mas à natureza dos 

relacionamentos pessoais que se desenvolvem entre pessoas em particular (INKPEN; 

TSANG, 2005). Baseado em pesquisas anteriores este estudo adota a confiança (YOUNG-

BARRA; WIERSEMA, 1999), o desenvolvimento e a manutenção dos relacionamentos 

(TURNER, 2011) e o respeito mútuo (LAWSON; TYLER; COUSINS, 2008) como 

indicadores da dimensão relacional. 

A confiança é vista como um aspecto do contexto organizacional e como um 

antecedente dos relacionamentos e da cooperação. Confiança tem valor extrínseco e 

instrumental em situações onde há risco. Particularmente quando riscos são difíceis ou 

onerosos para gerenciar por meios formais, tais como os contratos jurídicos (NOOTEBOOM, 

2007). 

Confiança, segundo Dodgson (1993, p. 83), é um estado da mente, uma 

expectativa mantida por um parceiro de negócio sobre o outro, que este se comportará de um 

modo previsível e mutuamente aceitável. Portanto, a confiança se caracteriza como “um tipo 

de expectativa que alivia o receio de que um parceiro de troca agirá oportunisticamente” 

(BRADACH; ECCLES, 1984, p. 104), quer dizer que uma parte não vai explorar a 

vulnerabilidade do outro, pois quando duas partes começam a confiar uma na outra, elas 

tendem a se tornarem mais dispostas a compartilhar seus recursos sem medo de que a outra 

parte possa tirar vantagem (TSAI; GHOSHAL, 1998). 

A confiança pode também ser reconhecida como mecanismo de controle; pois ela 

contribui para a redução de risco. Ainda que ela não possa ser instituída prontamente pelo 

indivíduo ou organização, já que ela resulta da imersão relacional interpessoal e é alcançada 

ao longo do tempo de convivência e de interação pessoal. Porém, há de se ponderar que 

melhor que a afirmação de que alguém é conhecido pela sua honestidade é a informação de 

um informante confiável que já lidou com esse indivíduo e o considerou honesto 

(GRANOVETTER, 2007). 

Diferentemente de motivos puramente econômicos, as relações econômicas 

contínuas tendem a revestir-se de conteúdo social carregado de grandes expectativas de 

confiança e abstenção de oportunismo (GRANOVETTER, 2007). A confiança é uma proxy  

para a dimensão relacional do capital social, que tem como base de construção a estreita 

interação e as relações sociais. 

A confiança se desenvolve por meio de interações contínuas entre parceiros que se 

engajam em atividades e processos interorganizacionais (LANGFIELD-SMITH, 2008). O alto 
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nível de confiança advindos de experiências anteriores de parcerias bem sucedidas, tende a 

melhorar o desempenho das transações, pela redução das incertezas e dos conflitos em 

decisões estratégicas que envolvem interesses distintos entre as partes envolvidas em alianças 

(BATAGLIA; YU, 2008; ESTRELLA; BATAGLIA, 2013). 

Relacionamentos de longo prazo com os mesmos parceiros de negócio tendem a 

aproximar as pessoas envolvidas e criar as condições propícias para que se estabeleçam 

vínculos ou normas e valores compartilhados, e, com isso se nutra a confiança e o respeito 

mútuos entre as partes (NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 1997; KALE; 

SINGH; PERLMUTTER, 2000), além de contribuir para a coordenação das alianças, que é 

uma atividade organizacional difícil devido à complexidade e às incertezas inerentes à gestão 

de projetos interorganizacionais (ROTHAERMEL; DEEDS, 2006). 

A valorização do desenvolvimento e da manutenção de relacionamentos com 

parceiros como um indicador da dimensão relacional refere-se à extensão dos relacionamentos 

interpessoais entre os agentes das empresas parceiras. Por fim, a qualidade da relação refere-

se à extensão com que esta interação é marcada pela manifestação de boa vontade e 

expectativas de reciprocidade (YLI-RENKO; AUTIO; SAPIENZA, 2001). 

Considerando que o capital social pode ser entendido como o conjunto de recursos 

oriundos dos relacionamentos sociais construídos e existentes dentro e fora das empresas e 

que, em adição às suas experiências, habilidades e conhecimento, os gestores organizacionais 

possuem níveis variados de relacionamentos sociais oriundos de seu portfólio pessoal e 

profissional de conexões, os recursos de capital social (ex. informação, conhecimento e poder 

de influência) se tornam fontes facilitadoras do entendimento sobre o que os potenciais 

parceiros podem oferecer, assim reduzindo (ou aumentando) as incertezas relacionadas às 

oportunidades potenciais de formação de novas alianças (COLLINS, 2013) ou mesmo a 

renovação ou mudança das condições das alianças atuais (DOZ, 1996). 

Na medida em que a busca e a seleção dos parceiros da aliança podem ser 

influenciadas pelas dimensões do capital social (estrutural, cognitiva e relacional), cujos 

atributos baseados, respectivamente, no vínculo pessoal, no compartilhamento de normas e 

valores e na confiança mútua (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998), as incertezas acerca do 

comportamento dos parceiros e das condições da cooperação podem diminuir ou mesmo 

aumentar. 

Os atributos subjacentes a cada uma das três dimensões do capital social 

(estrutural, cognitiva e relacional) podem explicar sua influência sobre a incerteza dos 

gestores em relação ao parceiro. Na dimensão estrutural os vínculos de cooperação, que se 
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estabelece na rede de colaboração interinstitucional (p. ex. com universidades, centros de 

pesquisa, corporações farmacêuticas, empresas de base biotecnológica), podem inibir atitudes 

que comprometam a reputação presente e futura dos parceiros. Na dimensão cognitiva: a 

linguagem e os significados compartilhados permitem o monitoramento do fluxo de 

informações, de modo a aproveitar as sinergias e acesso à informação da rede 

interinstitucional sobre novas tecnologias. Na dimensão relacional: a interação pessoal em 

termos de amizade pessoal e profissional; a familiaridade de longo prazo com parceiros; e a 

confiança na reputação favorece (ou desfavorece) a percepção de integridade, 

responsabilidade e de segurança sobre o parceiro, propiciando o entendimento mútuo e 

facilitando a cooperação e a confiança desenvolvidas e mantidas entre os parceiros e, portanto 

pode reduzir o risco do parceiro abandonar a relação e de manifestar comportamento 

oportunista (NOOTEBOOM, 2007; YLI-RENKO; AUTIO; SAPIENZA, 2001). 

Devido à racionalidade limitada e a assimetria de informação os contratos formais 

como mecanismo de controle das parcerias interorganizacionais se mostram complexos e 

onerosos, além de insuficientes para salvaguardar todas as situações possíveis logo no início 

da formação da parceria, portanto outros mecanismos podem ser complementares, em 

particular quando o risco envolvido em uma transação é considerado alto (LANGFIELD-

SMITH, 2008). O subitem a seguir possibilita melhor entendimento sobre quais são os riscos 

e suas respectivas dimensões associados às alianças estratégicas. 

2.3 Risco Relacional 

Embora o objetivo das alianças estratégicas seja a criação mútua de valor para as 

empresas envolvidas, estudos recomendam a necessidade de se prestar atenção aos 

mecanismos ou práticas de gestão (ex. contratos, processos de controle pré e pós-contrato), 

devido aos altos índices de falhas e incertezas relacionadas às questões de governança, 

mudanças e injustiças na medida em que a relação se desenvolve (ARIÑO; DOZ, 2000; 

ARIÑO; RAGOZZINO; REUER, 2008; HOANG; ROTHAERMEL, 2005; PARK; 

UNGSON, 2001). 

Na abordagem da economia dos custos de transação as alianças estratégicas são 

consideradas formas híbridas de governança, as quais são deliberadas pelos agentes (gestores 

organizacionais) com base na efetiva redução dos custos das transações. Tal deliberação parte 

de dois pressupostos comportamentais, que são: a racionalidade limitada e o comportamento 

oportunista dos agentes. A racionalidade implica que os indivíduos têm restrições em sua 

capacidade cognitiva para capturar, processar e comunicar informações acerca das 
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características transacionais, porém eles buscam sempre o resultado mais eficiente em uma 

transação. O comportamento oportunista decorre do entendimento de que o parceiro, na busca 

de realizar seus próprios interesses, é capaz de usar todos os artifícios possíveis para infringir 

as relações contratuais, tais como: trapacear, mentir, distorcer informações e agir de má fé 

(WILLIAMSON, 1985). 

Quanto mais alto o grau de incidência de tais artifícios sobre as transações, maior 

a probabilidade de ocorrência de comportamento oportunista por parte do parceiro da aliança. 

Comportamento oportunista significa que em uma transação, o detentor de maior nível de 

conhecimento e informação pode agir de modo a se favorecer, e isto, consequentemente 

implica em um nível mais alto de risco na transação (BARNEY; HASTERLY, 2004). 

Risco em geral está associado à possibilidade de perda ou resultado negativo, a ser 

vulnerável às ações de outros e a potenciais eventos cujas consequências são incertas (DAS; 

TANG, 2001; NOOTEBOOM, 2007). Risco específico em aliança está associado às 

incertezas que as empresas se deparam frente às atividades a serem realizadas conjuntamente 

(ANDERSON et , al., 2014) e frente ao comportamento do parceiro e ao desempenho da 

cooperação (DAS; TENG, 2001, DELERUE, 2005). 

Na formação de alianças os gestores podem buscar comportarem-se de modo 

racional, mas são limitados tanto pela incerteza comportamental quanto pela incerteza 

ambiental. A incerteza comportamental surge da dificuldade de antecipar as intenções e as 

ações do parceiro da aliança. A incerteza ambiental surge de condições ou forças exógenas à 

aliança e que, portanto, estão fora do seu controle, mas podem afetar a execução de acordos e 

os resultados da aliança (NOOTEBOOM, 1999; LANGFIELD-SMITH, 2008). 

Na tentativa de ressaltar o papel das incertezas, as quais incidem sobre a tomada 

de decisão em alianças estratégicas, Das; Teng (1996) propuseram dois riscos típicos em 

aliança, que são: o risco relacional e o risco de desempenho. Este trabalho focaliza o risco 

relacional. 

Risco Relacional inclui simultaneamente riscos associados à cooperação e ao 

comportamento do parceiro na aliança. É definido como possíveis eventos cujas 

consequências desfavoráveis são difíceis de aceitar ou até mesmo são inaceitáveis. Significa a 

probabilidade e a consequência das firmas não cooperarem de modo desejado (DELERUE, 

2005; DAS; TENG, 2001, p.452). 

O grau de risco relacional percebido pelo gestor da aliança reflete o grau de 

incerteza que ele avalia em relação ao parceiro na aliança, e decorre de pelo menos dois 

principais fatores. Um deles é quanto a inabilidade ou dificuldade das firmas parceiras 
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concretizarem a cooperação devido à: incompetência técnica, falta de flexibilidade e 

adaptabilidade, incompatibilidade de objetivos e de estratégias entre as empresas parceiras 

(risco de cooperação); o que caracteriza o risco associado à cooperação. O outro é a 

possibilidade potencial do parceiro não ser honesto nas transações, buscar o interesse próprio 

com prejuízo ao parceiro, em resumo, comportar-se de modo oportunista em relação à 

dependência do outro; o que caracteriza o risco associado ao comportamento do parceiro 

(DAS; TANG, 2001, NOOTEBOOM, 1997; LANGFIELD-SMITH, 2008, ANDERSON et 

al.,, 2014). 

De algum modo, o Risco Relacional envolve a inabilidade de um parceiro de 

reaver a parte justa dos rendimentos gerados pela aliança, dados os investimentos feitos em 

ativos específicos da aliança (grau com que um ativo que é dedicado à aliança pode ser 

desdobrado para uso alternativo sem sacrifício de seu valor produtivo) e aos contratos que são 

sempre incompletos. Quando tais incertezas são altas os gestores podem perceber que o risco 

relacional tende a ser alto (DEKKER, 2004; LANGFIELD-SMITH, 2008; ANDERSON et 

al., 2014) 

Devido à assimetria de informação a que os parceiros em uma aliança estão 

sujeitos e considerando a importância que tal disparidade assume em situação de divisão do 

trabalho, divisão de ativo e controle, a cooperação interfirmas contribui para aumentar a 

sensação de dúvida no que tange às estimativas relativas ao provável desempenho e ao 

comportamento de cada uma das partes sobre a outra no acordo (PANSIRI, 2005). 

Segundo Williamson (1975), oportunismo refere-se à falta de franqueza ou 

honestidade nas transações, envolve a busca do interesse próprio com prejuízo para alguém. 

No contexto das alianças estratégicas, o oportunismo leva à quebra de promessas, ao não 

compartilhamento de recursos ou facilidades conforme prevê o acordo, ao blefe, à mentira, ao 

engano, à deturpação, distorção, fraude, ao roubo, etc.; caracterizando atitudes, 

respectivamente, passiva ou ativa do parceiro frente ao acordo, seja porque está falhando em 

honrá-lo (passiva) seja porque está quebrando-o (ativa) (DAS; RAHMAN, 2010; WATHNE; 

HEIDE, 2000). 

Apesar do uso de contrato nas alianças estratégicas, como um mecanismo para 

reduzir eventuais comportamentos oportunistas nas transações, ele não é suficiente para 

assegurar a plena confiança dos parceiros (KALE; SINGH; PERLMUTTER, 2000, GULATI, 

1995), pois o contrato apesar de contribuir para reduzir incertezas, não é instrumento de 

controle de risco (DELURE, 2005). Assim, mecanismos relacionais informais surgem como 

alternativa complementar para lidar com os riscos relacionais. 
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O grau de percepção de risco de comportamento oportunista e o nível de 

salvaguarda contratual imersa em uma aliança estratégica não estão relacionados. O controle 

informal baseado na confiança, informação e conhecimento decorrentes de interações sociais 

é considerado um facilitador crítico de relacionamentos (MADHOK, 1995). A teoria da rede 

social, baseada no argumento da imersão (embeddedness), enfatiza o papel das relações 

pessoais concretas e as estruturas (ou “redes”) dessas relações na origem da confiança e no 

desencorajamento da má-fé. Afinal, os indivíduos com os quais se tem uma relação duradoura 

tem uma motivação econômica para ser dignos de confiança, para não desencorajar transações 

futuras (GRANOVETTER, 2007). 

A literatura aponta inúmeros instrumentos alternativos para o controle do risco 

relacional em alianças estratégicas, que vai desde a alteração do instrumento de governança 

(contratos e outros mecanismos informais de controle) até à mudança de modalidade de 

aliança (ex. constituir uma joint venture) (NOOTEBOOM; BERGER; NOORDERHAVEN, 

1997). 

A percepção de risco pode influenciar as escolhas tanto da estrutura de 

governança quanto dos investimentos em práticas de aliança (DAS; TENG, 2001). Portanto, 

uma melhor compreensão dos riscos que o gestor percebe na realização de parceria com outra 

empresa é passo importante para o desenvolvimento da capacidade de gestão de alianças. 

Enquanto o sucesso de outras estratégias organizacionais depende de quão bem as 

empresas lidam com seu ambiente, o sucesso das alianças estratégicas demanda uma premissa 

adicional: uma relação de trabalho que inspire confiança entre os parceiros envolvidos (DAS; 

TENG, 1996) aliada a uma efetiva capacidade de gestão de alianças, que implique na 

realização de um conjunto de rotinas organizacionais específicas. 

2.4 Capacidade de Gestão de Alianças: Proatividade e Transformação 

Para melhor esclarecer os construtos da Proatividade e da Transformação em 

alianças esta subseção inicia explicando-os como duas das múltiplas dimensões constituintes 

da capacidade de gestão de alianças (SCHILKE; GOERZEN; 2010). 

2.4.1 Capacidade de Gestão de Alianças 

A capacidade para formar e gerenciar parcerias é fator de essencial importância na 

busca de competitividade para vários setores da indústria, mas em especial para os setores de 

alta tecnologia ou que são muito dependentes dela, como é o caso do setor farmacêutico. Tais 

setores são caraterizados por mudanças tecnológicas rápidas que têm forte impacto sobre a 
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gestão organizacional e interorganizacional da inovação (POWELL, 1998; HAGEDOORN; 

ROIJAKKERS; KRANENBURG, 2006). 

A capacidade de gestão de alianças significa as habilidades que uma organização 

dispõe para propositadamente criar, expandir ou modificar sua base de recursos para incluir os 

recursos e as capacidades complementares oriundos de parcerias interorganizacionais. É 

expressa em um conjunto de rotinas específicas necessárias para gerenciar diferentes aspectos 

inerentes à aliança, que são as rotinas organizacionais de: aprendizagem, coordenação, 

proatividade e transformação da aliança (SCHILKE; GOERZEN, 2010). É uma capacidade 

organizacional desenvolvida a partir de aprendizagem e das experiências vivenciadas e 

acumuladas no cotidiano das empresas, com a repetição de práticas socialmente complexas 

(rotinas organizacionais), relacionadas a determinadas tarefas que são exclusivas de 

determinado contexto (ZOLLO; WINTER, 2002) 

Enquanto uma capacidade dinâmica, a capacidade de gestão de alianças (ou 

capacidade relacional ou capacidade em aliança) atua na mobilização e transformação de 

outras capacidades empregadas em atividades fins (ex. P&D e de marketing) e no 

desempenho da empresa e da própria aliança (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

De acordo com Wang e Rahjagopalan (2014), a capacidade em alianças pode 

variar de acordo com, pelo menos, duas etapas constituintes do ciclo de aliança: a de pré-

formação e a de pós-formação. A etapa de pré-formação envolve a prospecção, identificação e 

exploração de oportunidades de parceria, e lida com decisões de fazer (ou não fazer), e as 

habilidades de seleção do parceiro. A etapa de pós-formação ajuda a empresa a criar e 

capturar o valor da parceria (adquirir e partilhar novos conhecimentos, competências e 

recursos) e, principalmente, envolve a coordenação, a (re)negociação e habilidades de 

aprendizagem. 

A compreensão dos aspectos dinâmicos das alianças está associada à capacidade 

de geri-las efetivamente, isto é a existência de práticas organizacionais relacionadas, por 

exemplo, com a identificação e a busca de potenciais parceiros e com a (re)negociação ou 

renovação dos termos e da estrutura do acordo ex post (DAS; TENG, 2000; ARIÑO; 

RAGOZZINO; REUER, 2008; WANG; RAJAGOPALAN, 2014). 

As práticas ou rotinas de aliança refletem as características e percepções 

(cognição gerencial) dos gestores. As alianças estratégicas são construções humanas, 

projetadas para fora das decisões tomadas pelos gestores em relação à forma como a 
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organização deseja lidar com seu ambiente. Além disso, como agente decisório os gestores 

podem também moldar ativamente as características no que diz respeito à formação e 

evolução da aliança, tais como: tipos de aliança estratégica e escolha de parceiros (PANSIRI, 

2005). 

Partindo da perspectiva da capacidade de gestão de alianças proposta por Schilke 

e Goerzen (2010), cada uma das quatro dimensões (ou rotinas) que a constitue - 

aprendizagem, coordenação, proatividade e transformação em alianças - pode ser entendida 

como uma faceta individual desta capacidade. Considerando que este trabalho pretende 

focalizar e explorar aspectos relacionados, respectivamente, à formação e à pós-formação das 

alianças (WANG; RAJAGOPALAN, 2014), em específico, a seleção de parceiros e a 

evolução da dinâmica das alianças estratégicas, duas dimensões são desagregadas para 

investigação: a Proatividade e a Transformação em Alianças. 

Tanto a Proatividade quanto a Transformação em Alianças caracterizam ações 

empreendedoras (detecção, exploração e transformação de oportunidades e de renovação 

estratégia) (TEECE, 2012) no processo de gestão de alianças, em especial nas etapas de 

formação e pós-formação de alianças (ex. seleção de parceiros, flexibilidade para negociação, 

renegociação de escopo) (WANG; RAJAGOPALAN, 2014), 

2.4.2 Proatividade e Transformação em Alianças 

Proatividade e Transformação em Alianças são rotinas organizacionais que têm 

suas origens no trabalho de Schilke e Goerzen (2010). Compõem com outras duas rotinas (de 

aprendizagem e de coordenação em alianças) a conceituação de capacidade de gestão de 

alianças.  

Rotinas organizacionais são definidas como padrões comportamentais regulares e 

previsíveis das firmas. Elas designam o que uma empresa faz em razão de diversas variáveis 

externas e internas. Surgem por meio de negociação tácita de intenções e orientações 

individuais e são consumadas coletivamente, de modo coordenado e sequencial para atender 

objetivo pré-determinado e dentro de um contexto específico (NELSON; WINTER, 1982, 

DOSI; NELSON; WINTER, 2000; HOWARD-GRENVILLE, 2005); onde as pessoas que 

precisam realizar seus trabalhos adotam estratégias (padrões de ação) que lhes pareçam mais 

apropriadas, e estas estratégias são adaptadas quando necessário (PENTLAND, 2011). 

As rotinas podem ser de três tipos: (1) as operacionais, que estão relacionadas 

com o que a firma faz, dado o seu estoque de capital, equipamentos, plantas e demais fatores 
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de produção; (2) as de investimentos, que determinam o aumento ou a diminuição do estoque 

de capital (fatores de produção fixos no curto prazo); e (3) as de mudança ou busca, que 

funcionam para modificar vários aspectos das características operacionais (NELSON; 

WINTER, 1982). Neste trabalho, a Proatividade e a Transformação em Alianças são 

consideradas rotinas de mudança. 

Proatividade e Transformação estão associadas à (re)configuração de alianças e 

caracterizam o dinamismo da capacidade em gestão de alianças, portanto, implicam no 

desenvolvimento de três habilidades empreendedoras dos gestores:  detecção (sensing), 

exploração (seizing) e transformação (transformation) (TEECE, 2012). 

As habilidades de detecção (sensing) e exploração (seizing) envolvem o 

escaneamento, pesquisa e exploração de novas oportunidades, que esta na essência do 

conceito de Proatividade em Alianças. A habilidade de transformação significa a busca da 

flexibilidade organizacional para promover as mudanças ou ajustes necessários nas parcerias 

vigentes, e esta na essência do conceito de Transformação em Aliança (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010; YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999, ) .  

Proatividade em Alianças representa os esforços da organização para identificar 

oportunidades potencialmente valiosas de parceria, e antecipar ações em resposta às 

oportunidades identificadas (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001, p. 702). Reflete 

o estado de alerta da organização perante a compreensão do ambiente, identificação das 

necessidades do mercado, novas oportunidades para obtenção de recursos e informações do 

ambiente (ZAHEER; ZAHEER, 1997). 

Empresas proativas em aliança (percebe precocemente oportunidades para 

aliança) têm maior probabilidade de possuir habilidades e conhecimentos especializados 

associados à identificação e seleção de parceiros potenciais, à formação de alianças, e à gestão 

de alianças, isto é, possuem os recursos e competências estratégicos relacionados à aliança, e 

assim tendem a ser beneficiadas pela vantagem do pioneirismo no mercado de parceiros 

potenciais. (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001; SCHILKE; GOERZEN, 2010; 

ANAND; KHANNA, 2000). 

A identificação e seleção de parceiros é um processo complicado que influencia o 

desempenho de uma aliança, pois como tantas outras competências para atuar em aliança, 

requer interação com redes sociais externas e processos de aprendizagem associados às 

relações complexas que se adquirem ao longo do tempo (HITT et al., 2000). 
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A Transformação em Alianças destina-se a renovar ou atualizar a lógica existente 

de negócios na organização, de modo que as empresas envolvidas garantam duas questões 

críticas: a cooperação e o funcionamento da aliança. A renovação ou atualização das 

condições de uma aliança já firmada decorre de mudanças oriundas do ambiente ou de 

necessidade interna de ajustes estratégicos e operacionais das empresas envolvidas 

(NIEDERKOFLER, 1991; DOZ, 1996; SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

A Transformação em Alianças neste trabalho é mensurada pelos seguintes 

indicadores: flexibilidade para mudar o processo de gestão da aliança, pela rigidez dos termos 

contratuais e pela disposição para promover ajustes contínuos nas condições da aliança 

(YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). 

Interesses compatíveis e recursos complementares são os objetivos estratégicos 

fundamentais sobre os quais o acordo interorganizacional deva ser construído e condição sine 

qua non para o seu sucesso. Por mais que tais diretrizes sejam estabelecidas desde o início 

entre os parceiros de uma aliança estratégica, sabe-se que tais diretrizes podem perder força e 

até desaparecer ao longo da parceria, uma vez que os interesses e as necessidades dos 

parceiros ao longo da parceria podem mudar ou evoluir, a cooperação pode perder o apelo ou 

mesmo os objetivos passarem a conflitar entre parceiros quando a aliança for posta em 

operação (NIEDERKOFLER, 1991). 

Dependendo do nível de complexidade da cooperação e da dificuldade de 

estabelecer direitos de propriedade decorrentes da amplitude do escopo da aliança, um acordo 

interorganizacional sempre está sujeito a experimentar ajustes ex post. As incertezas ex ante 

em torno dos requisitos de coordenação interorganizacional tendem sempre a ser resolvido 

quando a colaboração entra em curso (REUER; ZOLLO; SINGH, 2002). 

De acordo com Niederkofler (1991), a evolução dos relacionamentos cooperativos 

decorre de dois principais ajustes: estratégico e operacional. O ajuste estratégico existe 

quando os interesses dos parceiros em uma área específica se justapõem e quando cada um 

deles controla parte dos recursos necessários para perseguir os objetivos compartilhados, 

assim ele permite a ambos os parceiros a oportunidade e a motivação para perseguir interesses 

comuns pela cooperação. Interesses comuns e recursos complementares são os fundamentos 

básicos sobre os quais um relacionamento interorganizacional deva ser construído e condição 

sine qua non para o seu sucesso. O ajuste operacional, por outro lado é necessário quando o 

acordo está sendo posto em operação, cujo foco está nos modos e meios pelos quais a relação 

pode ser implementada em condições mutuamente benéficas para as partes envolvidas. A 
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existência de rotinas de transformação em alianças caracteriza a flexibilidade estratégica das 

empresas envolvidas, dando condições para que se proceda a renovações ao longo da vigência 

das alianças. 

A indústria farmacêutica como alvo da pesquisa empírica deste estudo está entre 

aqueles setores econômicos sujeitos às rápidas e intensas mudanças nos últimos anos e busca 

adaptar-se às tendências estratégicas de mercado e atender às demandas da 

contemporaneidade (p.ex. crescente envelhecimento da população) e acompanhar a expansão 

da globalização do setor. Com isso, o setor tem experimentado importantes transformações – 

mudanças na estrutura concorrencial, aumento da competitividade e desenvolvimento de 

novas áreas terapêuticas e tecnológicas (biotecnologia e farmacogênicos) (KESIC, 2009), e 

com isso trazendo a necessidade de renovação e ajustes nas parcerias estratégicas que são 

formadas. 

Obviamente, essas mudanças que ocorrem no ambiente externo das empresas lhes 

exigem flexibilidade para que se façam reajustes internos necessários às adaptações externas, 

para mudar os planos de jogo, precipitar mudanças intencionais, e ajustar as consequências 

inesperadas de mudanças previsíveis (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). 

Os benefícios e o sucesso das alianças estratégicas estão associados também à 

flexibilidade estratégica das empresas para promover modificações ou ajustes nas parcerias. 

Refere-se às habilidades dos parceiros de ajustar seus comportamentos ou os termos do 

acordo em resposta às mudanças no ambiente ou às próprias necessidades internas ou da 

aliança, de modo a dar aos parceiros a oportunidade e a motivação para perseguirem 

interesses conjuntos pela cooperação (NIEDERKOFLER, 1991; YOUNG-BARRA; 

WIERSEMA, 1999). 

A flexibilidade estratégica é sempre importante quando as organizações se 

deparam com mudanças que não são familiares, que têm vastas consequências e requerem 

agilidade e resposta rápida, e é crucial, em especial, em indústrias com ciclos rápidos de 

mudança ou ambientes caracterizados por mudanças tecnológicas rápidas (VOLBERDA, 

1996), que é o caso da indústria farmacêutica. Portanto, processo (rotinas, recursos) para 

assegurar tal flexibilidade nas parcerias é o que possibilita alinhar as condições da aliança às 

situações novas e/ou inesperadas, principalmente se for baseada na confiança mútua entre as 

partes (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). 
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Os gestores reconhecem, estabelecem conjecturas e decidem sobre oportunidades 

potenciais relativas, respectivamente, à exploração (ou não) de uma nova parceria 

(proatividade) e à renovação estratégica (ou não) das condições de uma parceria vigente 

(transformação). Oportunidade é definida aqui como uma situação futura que é considerada 

desejada e factível (STEVENSON; JARIILLO, 1990, p.23). 

Na perspectiva dos microfundamentos da capacidade dinâmica, as práticas de 

gestão de alianças estratégicas (p.ex. coordenação e transferência de conhecimento 

interorganizacionais) refletem as características e percepções dos gestores (PANSIRI, 2005, p. 

1097), que empreendem suas competências para descobrir, desenvolver e explorar 

oportunidades e também realizar os ajustes evolucionários necessários para manter a 

competitividade das empresas (TEECE, 2007). 

Falhas ocorrem no decorrer das fases da aliança, e estão associadas ao 

comportamento gerencial. Uma delas é quanto ao modo de agir frente à escolha do parceiro 

para a formação de uma nova aliança, que se mostra muitas vezes reativo (condicionado pelas 

estruturas sociais, baseadas em vínculos pré-existentes com parceiros) ao invés de proativo 

(desenvolvimento, a priori, de características de potenciais parceiros de acordo com requisitos 

específicos e de interesse da empresa) (CASTRO; CASANUEVA; GALÁN, 2014). A outra é 

a falta de habilidade para conduzir a evolução dinâmica e longitudinal que ocorrem nas 

alianças estratégicas (NIEDERKOFLER, 1991). 

Na fase de pré-formação de alianças as conjecturas e decisões se estabelecem 

sobre alternativas potenciais para nova parceria, levando-se em consideração aquele parceiro 

com melhor vantagem comparativa em certas funções que possam completar o pipeline de 

fármaco (P&D, testes clínicos, manufatura licenciamento/comercialização, aquisição de 

direitos, suprimentos/distribuição e acordos complexos) (POWELL; KOPUT; OWEN-

SMITH, 1996). Pois a empresa procura não um parceiro genérico, mas um que seja 

compatível com sua dotação de recursos e capacidades específicas, deixando para os late-

movers as parcerias menos adequadas (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001). 

Na fase de pós-formação as conjecturas e decisões se estabelecem sobre as 

modificações necessárias na parceria atual (transformação), levando-se em consideração a 

flexibilidade estratégica, uma vez que dada a velocidade e intensidade das mudanças nas 

condições de mercado, especialmente em ambientes dinâmicos, o ajuste perfeito entre os 

parceiros no momento da formação da aliança é uma possibilidade bastante remota. A 

transformação em alianças é uma questão essencial para a obtenção de vantagens 
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competitivas com a formação de alianças (SCHILKE; GOERZEN, 2010). Permite explorar 

maneiras inusitadas de fazer as coisas, dando sentido às tecnologias inovadoras essenciais, por 

exemplo, o desenvolvimento de projeto conjunto dentro da indústria farmacêutica, entre os 

pequenos empreendimentos (startups) dedicados à biotecnologia e as grandes empresas de 

fármacos e laboratórios farmacêuticos (NICHOLSON; DANZON; McCULLOUGH, 2005). 

Partindo da revisão da literatura ora apresentada, a seção seguinte mostra as 

relações estruturais fundamentadas em um conjunto de hipóteses formuladas entre os 

construtos constituintes do modelo de pesquisa. 

2.5 Proposição teórica 

Nessa subseção são propostas as relações estruturais que fundamentam as 

hipóteses formuladas para os construtos constituintes do modelo teórico da pesquisa. Que são, 

entre o Capital Social e Risco Relacional para a formulação da hipótese 1 (H1); entre o 

Capital Social e, respectivamente, a Proatividade e a Transformação em Alianças para a 

formulação das hipótese 2 (H2) e (H3); entre o Risco Relacional e, respectivamente, a 

Proatividade e a Transformação em Alianças para a formulação das hipótese 4 (H4) e (H6); e 

do Risco Relacional como moderador das relações entre, respectivamente, a Proatividade e a 

Transformação em Alianças para a formulação das hipótese 5 (H5) e 7 (H7). 

2.5.1 Capital Social e Risco Relacional 

A organização da pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor farmacêutico, tem 

se dado predominantemente, por meio de redes interorganizacionais. Portanto, nesta indústria, 

as interações entre universidades, centros pesquisa, empresas farmacêuticas e outros parceiros 

institucionais são intensas e propícias ao desenvolvimento de relacionamentos sociais com 

parceiros externos. 

Entre os vários fatores decorrentes do risco relacional percebido pelos gestores estão 

os aspectos psicológicos (p.ex. confiança nas pessoas) e os sociológicos (p.ex. vínculos pré-

estabelecidos) (DELERUE, 2005), os quais estão ancorados na abordagem do capital social. 

A abordagem social é um meio de impingir normas de comportamento entre empresas ou 

indivíduos, e por isso se impõe tanto como uma restrição quanto como um recurso. 

Cooperação bem sucedida dificilmente é alcançada em relacionamentos interorganizacionais 

sem que haja restrições sobre os parceiros para que apresentem desempenho de acordo com as 

expectativas um do outro, do contrário a cooperação será obstruída pelo risco do oportunismo 

(WALKER; KOGUT; SHAN, 1997). 
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Falta de confiança entre as partes, dificuldades de compartilhar o controle, a 

complexidade de um projeto conjunto, e a habilidade diferente de cada uma das empresas para 

aprender conjuntamente novas competências são todas barreiras geradoras de incertezas 

relacionadas tanto com a cooperação em si quanto ao eventual comportamento do parceiro nas 

alianças estratégicas (DELERUE, 2005). 

Prezar pela confiança significa empreender ações que evitem que um parceiro não 

explorará a vulnerabilidade do outro. Risco relacional está associado ao grau com que os 

tomadores de decisão na aliança percebem a iminência do seu parceiro comprometer os 

esforços cooperativos por comportamento oportunista. Portanto, risco é perceber-se 

vulnerável as ações de outros quando envolve a possibilidade de perda (DAS; TENG, 2001). 

A literatura destaca duas abordagens básicas de controle de risco: o formal e o 

informal. O controle formal é o estabelecimento e uso de regras formais, procedimentos e 

políticas para monitorar e recompensar o desempenho desejado. O controle informal reside no 

estabelecimento de normas organizacionais, valores, e a internalização de objetivos que 

encorajem o resultado e o comportamento desejados (DELERUE, 2005, p. 534).  

Como contratos e outros mecanismos formais de controle em alianças mostram-se 

insuficientes e ineficazes, além de onerosos para, isoladamente minimizarem riscos 

relacionais, a governança relacional tem sido reconhecida como um mecanismo informal 

complementar que pode ser usado para monitoramento e controle em alianças (CAREY; 

LAWSON, 2010). 

Vínculos internos e externos à organização possibilitam o acesso às informações, o 

que possibilita a expansão da base cognitiva para a tomada de decisão. Por exemplo, vínculos 

sociais podem influenciar a percepção do gestor sobre uma oportunidade de explorar uma 

nova tecnologia disponibilizada no ambiente ou mesmo a opinião sobre um parceiro potencial 

na rede de biotecnologia que afetam as opções de posicionamento competitivo da 

organização. Do mesmo modo, a cognição gerencial passa a moldar os vínculos sociais e 

fortalecer (ou enfraquecer) o capital estrutural (ADNER; HELFAT, 2003). Portanto juntos, 

cognição e vínculos estruturais tendem a aumentar (ou diminuir) o capital social 

organizacional. 

Mecanismos de governança relacional e normas intrínsecas de flexibilidade, 

solidariedade e troca de informações estão associados com o processo de salvaguardas de 

trocas e ajuda a aliviar os riscos de relacionamentos cujos contratos formais são projetados 

para minimizar (GULATI, 1995). Normas de compartilhamento de informações facilitam a 

interação, comunicação e a solução de problemas entre atores em uma parceria 
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interorganizacional, habilitando-os a localizar informações-chave e ao compartilhamento de 

rotinas para a disseminação de conhecimento tácito (DYER; SINGH, 1998; KALE et al., 

2000). 

Segundo Granovetter (2007), a governança relacional admite que o desenvolvimento 

de fatores sociais nos relacionamentos interorganizacionais contribui para atenuar o 

comportamento oportunista. Assim, formula-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 1 (H1): o aumento do Capital Social influencia na redução do 

Risco Relacional percebido pelos gestores nas alianças estratégicas 

contratuais. 

2.5.2 Capital Social, Proatividade e Transformação em Alianças 

De acordo com a economia evolucionária (NELSON; WINTER, 1982), 

vínculos entre as duas partes devem ser levados em conta na criação e no aperfeiçoamento de 

rotinas interorganizacionais específicas para a realização de interações colaborativas, como é 

o caso das alianças estratégicas. 

Um princípio fundamental do capital social é que os vínculos e as interações 

entre atores possibilitam o acesso às informações e aos recursos (BURT, 1992). Além do que 

o capital social pode ajudar no processo de construção e crescimento de confiança nos 

relacionamentos interorganizacionais, como um resultado da busca conjunta de meios de 

melhorar a eficiência da aliança (NOTEBOOM, 2007; DOZ, 1996). 

O desenvolvimento de confiança pessoal entre os membros das duas 

organizações na aliança representa um fator importante do contexto social organizacional, 

pois pode ser influente no entendimento da flexibilidade das relações entre organizações. A 

confiança mútua entre as organizações parceiras em uma aliança impacta positivamente na 

habilidade das empresas adaptarem-se às mudanças, seja por meio de ajustes estratégico ou 

operacional. Ajuste estratégico é o que dá a ambos parceiros a oportunidade e a motivação 

para perseguirem interesses conjuntos pela cooperação. Ajuste operacional é o que vai 

propiciar os meios pelos quais a relação possa ser implementada de maneira mutuamente 

benéfica (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999; NIEDERKOFLER, 1991). 

Informação e poder de influencia são os dois principais benefícios diretos 

decorrentes do capital social que impactam nas ações empreendedoras em alianças. O capital 

social aumenta a velocidade, a relevância e a qualidade da informação (ADLER; KWON, 

2002). Por meio de suas diferentes dimensões (cognitiva, estrutural e relacional) o capital 
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social facilita o acesso a tal recurso que é componente crítico na avaliação e decisão de 

oportunidades empreendedoras (SHANE; VENKATARAMAN, 2000), sejam estas 

relacionadas com a identificação e seleção de parceiros apropriados para a aliança 

(proatividade) sejam estas relacionadas à renovação estratégica das alianças atuais 

(transformação). 

A Proatividade em Alianças implica no desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos que permitem o reconhecimento de oportunidades empreendedoras no 

ambiente (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001). A Transformação em Alianças 

implica no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permitem lidar com fontes 

de tensão ou desacordos que surgem no decorrer da aliança (REUER; ZOLLO; SINGH, 

2002). Ambas as habilidades e conhecimentos estão associados com processos de 

aprendizagem interorganizacionais complexos, que dependem de interação sociais internas e 

externas (POWELL et al., 1996). 

O envolvimento da empresa com seus clientes, fornecedores, concorrentes, 

pesquisadores e outros profissionais de negócio tende a ajudar os gestores e líderes 

organizacionais a construírem suas respectivas redes de relacionamentos sociais que 

beneficiam o reconhecimento de oportunidades no ambiente, além de incentivar o 

compartilhamento de conhecimento e experiência (WANG; ELLINGER, WU, 2013). 

A teoria do capital social (LIAO; WELSCH, 2005) tem se expandido para o 

campo da pesquisa em empreendedorismo, e tem propiciado algumas respostas para o 

processo de reconhecimento de oportunidades empreendedoras. O ambiente organizacional é 

meio de interação importante para a formação de relacionamentos sociais, com quem se possa 

facilitar o acesso a informações diversificadas e mais precisas do ambiente externo, as quais 

são recursos críticos no processo de identificação, avaliação e seleção de oportunidades para a 

formação de parcerias (SHANE; VENKATARAMAN, 2000; MANEV; GYOSHEV; 

MANOLOVA, 2005). 

A busca proativa de parceiros para a formação de alianças requer interações 

sociais no ambiente de negócios. Repetidas transações econômicas levam às interações sociais 

entre agentes, o que contribui para a busca de novas oportunidades de negócio (NIGAMA; 

JAWAHAR, 2011). 

No processo de reconhecimento de oportunidade Dimov (1997) propõe que a 

audiência social, isto é interação com quem possa ajudar no reconhecimento de oportunidade, 
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pode afetar o processo de interpretação e integração de informações, contribuindo ainda mais 

para moldar a concepção inicial da oportunidade prospectada. 

O capital social acumulado pela empresa, construído sobre uma reputação 

favorável, experiência prévia relevante e contato pessoal direto, tende a dar assistência às 

ações empreendedoras, por meio do acesso às fontes-chave de informação tanto sobre pessoas 

quanto sobre as organizações (LIAO; WELSCH, 2005). 

A identificação e seleção de parceiros é um processo complicado que influencia o 

desempenho de uma aliança, pois como tantas outras competências para atuar em aliança, 

requer interação com redes sociais externas e processos de aprendizagem associados às 

relações complexas que se adquirem ao longo do tempo (HITT et al., 2000). 

As firmas podem avaliar futuros parceiros baseando-se em informações externas 

(em quem já os conhecem), acerca da reputação, confiança e cultura e outras referências e 

recomendações. Informação indireta pode desempenhar papel central na seleção de parceiro, e 

pode indiretamente afetar a confiança (DING; DEKKER; GROOT, 2013). Formula-se a 

segunda hipótese de pesquisa: 

Hipótese 2 (H2): o aumento do Capital Social influencia positivamente a 

Proatividade em alianças estratégicas contratuais. 

Embora as alianças sejam conhecidas por ser altamente evolucionárias e instáveis, 

muito pouco é conhecido sobre como alianças e seus contextos co-evoluem dinamicamente. 

Co-evolução refere-se ao desenvolvimento simultâneo de organizações em seu ambiente, de 

forma independente bem como de forma interativa. Esta compreensão é crítica para um 

adequado entendimento das alianças estratégicas (DAS; TENG, 2002). 

Interesses compatíveis e recursos complementares são as bases fundamentais 

sobre as quais os relacionamentos interorganizacionais devem ser construídos e condição sine 

qua non para o sucesso cooperativo, porém essas bases, ainda que estabelecidas no início do 

acordo, podem desaparecer ao longo do tempo na medida em que os interesses e as 

necessidades dos parceiros mudam com o tempo. Portanto, alterações contratuais, flutuações 

de pessoal envolvido, modificação nos mecanismos de governança nas alianças são todas 

oportunidades para ajustes que exigem renegociação e/ou renovação nas alianças 

(NIEDERKOFLER, 1991). 

Desajustes estratégicos são resolvidos pela reavaliação e reposicionamento do 

relacionamento interorganizacional, e implica na modificação das condições de operação da 
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aliança ao longo do tempo de sua duração (SCHILKE; GOERZEN, 2010), e potencialmente 

ajudam as empresas a entenderem a necessidade de mudança, facilita as discussões sobre 

alternativas de mudança, e ajuda na implementação de tais mudanças (REUER; ZOLLO; 

SINGH, 2002). 

Empresas estão sujeitas às forças da mudança, que alteram suas posições de 

mercado, recursos e situações internas, as quais acabam por afetar seus interesses na aliança, 

por isso o sucesso em alianças estratégicas está estritamente associado com a habilidade de a 

empresa envolvida ser flexível e ajustar a cooperação às mudanças (NIEDERKOFLER, 

1991). 

Algumas compatibilidades interorganizacionais, tais como: o compartilhamento 

de objetivos e valores, a compreensão mútua (atributos da dimensão cognitiva do capital 

social) que se referem à extensão com que os parceiros têm em comum os motivos para a 

realização de negócios, contribuem para reduzir a incidência de conflitos em situações de 

mudança; a confiança e o estabelecimento de vínculos e a conectividade (atributos das 

dimensões relacional e estrutural do capital social) entre os parceiros podem ter efeito 

estabilizante sobre o relacionamento cooperativo, intensificando assim a tolerância com o 

comportamento e o patamar de comunicação com o parceiro, aumentando as chances de 

flexibilidade e adaptabilidade da empresa às necessidades de ajustes aos interesses da aliança 

e às demandas do ambiente (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999; DOZ, 1996).  

Segundo Ahuja, Soda e Zaheer (2012) as alianças evoluem em resposta a fatores 

externos e internos, deliberados como parte da estratégia da empresa ou mesmo necessidades 

da própria aliança (ex. escolha do parceiro e o relacionamento dinâmico entre os parceiros). 

Portanto, a Transformação em Alianças envolve rotinas de busca para aplicar novos 

conhecimentos, habilidades ou recursos físicos, o que permitem às empresas envolvidas a 

lidar com fontes de tensão e desacordos que surgem, mas que também ajudam a entender a 

necessidade de promover ajustes e inovações, facilita as discussões sobre alternativas e assiste 

as empresas na implementação das mudanças (REUER; ZOLLO; SINGH, 2002). 

Atributos do capital social (confiança, objetivos, crenças e valores 

compartilhados, vínculos e respeito mútuo) desenvolvidos e mantidos pela empresa com seus 

parceiros de negócio (ex. clientes, fornecedores, distribuidores, etc.) atuam sobre suas 

habilidades de ajustarem-se às mudanças, que decorrem de fatores internos ou externos ou das 

necessidades estratégicas das empresas parceiras (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). 

Com isso, admite-se que:  
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Hipótese 3 (H3): o aumento do Capital Social influencia positivamente a 

Transformação em alianças estratégicas contratuais. 

2.5.3 Capital Social, Risco Relacional, Proatividade e Transformação em Alianças. 

Na formação de alianças os gestores tentam comportar-se de modo racional, mas são 

limitados pelas incertezas ambientais (condições que estão fora do controle de uma aliança) e 

comportamentais (dificuldade em antecipar as intenções e ações do potencial parceiro na 

aliança) (NOOTEBOOM, 1999, p. 17; LANGFIELD-SMITH, 2008, p. 346). Informações 

imperfeitas sobre potenciais parceiros aumentam os custos de pesquisa e o risco de exposição 

ao comportamento oportunista (GULATI, 1995; 1999). 

O Risco Relacional surge na medida em que o gestor percebe dificuldades para 

realizar o acordo estabelecido na aliança. Sejam estas dificuldades relacionadas ao 

comportamento oportunista do parceiro, que se caracteriza mediante a possibilidade de 

distorção de fatos e informações; da apropriação indevida de informação e conhecimento e o 

descumprimento de promessa. Sejam estas dificuldades relacionadas à cooperação em si, que 

se caracteriza mediante a possibilidade de rigidez às mudanças, de falta de procedimento e 

políticas de compartilhamento de informação e know how, e também pela manifestação de 

conflito de interesses ou objetivos incompatíveis (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999; 

DELERUE, 2005). 

Carey e Lawson (2011) admitem a existência de efeitos moderadores das incertezas 

sobre a relação entre estrutura de governança e o desenvolvimento do capital social. Os 

autores tomaram por base dois tipos de governança: contratual e relacional. A governança 

contratual enfatiza o uso de um acordo formal e legalmente firmado, onde se especifica os 

papeis e as obrigações das partes na relação e ajuda a assegurar as circunstâncias imprevistas. 

A governança relacional destaca o papel das normas de solidariedade, flexibilidade e 

compartilhamento de informação, e encoraja as partes a manterem a relação pelo fomento de 

dependência mútua, prevenindo o comportamento oportunista. 

A seleção do parceiro, segundo Ding, Dekker e Groot (2013), se configura como um 

mecanismo de gestão de Risco Relacional. Ela significa a importância posta em diferentes 

critérios para a escolha efetiva de um parceiro, tais como: confiança, reputação e similaridade 

cultural. Estes critérios descrevem diferentes tipos de informações que as empresas usam para 

avaliar potenciais parceiros, e se expressam nas dimensões do capital social (Nahapiet e 

Ghoshal, 1998). Em sendo o capital social organizacional um conjunto de recursos oriundos 

da rede de relacionamentos interorganizacionais, pode servir como mecanismo de difusão de 
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informações e de influência no âmbito interorganizacional e como mecanismo de governança 

que restringe o oportunismo e aumenta a confiança no âmbito interorganizacional (AHUJA; 

SODA; ZAHEER, 2012). 

Proatividade na identificação e seleção de um parceiro pressupõe mais iniciativa e 

interesse da empresa em abordar potenciais empresas com proposta de aliança e ativo 

monitoramento do ambiente para o reconhecimento de oportunidades para aliança 

(SCHILKE; GOERZEN, 2010). Trata-se de ação estratégica essencial no estágio de pré-

formação de alianças, uma vez que a empresa procura não um parceiro genérico, mas aquele 

que seja compatível e complementar a dotação de recursos, capacidades específicas e possa 

dispor de nível de confiança desejado (SOLESVIK; WESTHEAD, 2010). 

A capacidade de antecipar-se aos concorrentes na identificação e exploração das 

oportunidades de parceria possibilita que a empresa escolha as melhores opções, deixando 

para os late-movers as parcerias menos interessantes (SARKAR; ECHAMBADI; 

HARRISON, 2001). As práticas relacionadas às alianças estratégicas refletem as 

características e as percepções dos gestores, manifestadas nas decisões tomadas nas fases de 

formação e pós-formação da aliança, que levam em consideração como a organização deseja 

lidar com seu ambiente. É preciso estabelecer uma ligação entre as bases cognitivas dos 

gestores (influenciada pelo capital social) frente à gestão das alianças. Isto é, o 

monitoramento, reconhecimento e a antecipação de parceiros potenciais valiosos (ex. tenham 

recursos complementares e objetivos voltados à cooperação), que possibilitem a ampliação 

das bases de recursos da empresa (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

As empresas tendem a tornarem-se mais diligentes na escolha de seus parceiros e 

podem desenvolver contratos mais complexos para controlar suas trocas quando estão frente a 

um contexto de risco (DING; DEKKER; GROOT, 2013), o que acaba por impelir maior 

esforço da empresa na identificação e seleção de um parceiro para aliança. Assim, formula-se 

a quarta hipótese:  

Hipótese 4 (H4): o aumento na percepção de Risco Relacional influencia 

positivamente a Proatividade em alianças estratégicas contratuais. 

No processo de busca por um novo parceiro para aliança, a empresa deseja selecionar 

aquele que dispõe de recursos complementares valiosos e desejados, mas que seja mais 

cooperativo (compartilhe informações, não seja rígido às mudanças e nem conflite interesses) 

e que tenha menos probabilidade de agir de modo oportunista (distorcendo informações, 
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apropriando-se de recursos ou descumprindo promessas) na aliança (SARKAR; 

ECHAMBADI; HARRISON, 2001). 

Alguns atributos relacionais, tais como similaridade de cultura organizacional 

(propicia a comunicação e facilita a relação) e a compatibilidade de objetivos suscitam a 

confiança e reduzem as incertezas sobre o parceiro e, consequentemente, favorecem a 

formação ou a sobrevivência de uma aliança (DAS; RAHMAN, 2010). 

A presença dos atributos relacionais, oriundos da rede de relacionamentos sociais 

(capital social), contribui para os esforços de identificação e seleção de parceiro para a 

formação de alianças (Proatividade); porém a decisão de escolha de um novo parceiro está 

sujeita à percepção subjetiva de risco do gestor da aliança (DAS; TENG, 2001), nesse sentido, 

o Risco Relacional modera a relação entre o Capital Social e a Proatividade em Alianças. Tal 

discussão leva à quinta hipótese:  

Hipótese 5 (H5): o Risco Relacional modera a relação entre o Capital Social e a 

Proatividade em alianças estratégicas contratuais. 

A rapidez e a frequência com que as mudanças ocorrem no ambiente faz com que o 

sucesso de uma aliança dependa de sua flexibilidade estratégica (NIEDERKOFLER, 1991). A 

flexibilidade estratégica é o que permite a renegociação das condições da aliança. A 

renegociação refere-se à habilidade dos parceiros de ajustar seus comportamentos ou os 

termos do acordo em resposta às mudanças no ambiente ou às suas próprias necessidades 

internas (YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). A existência de rotinas de transformação é 

o que permite a ambos os parceiros na aliança a oportunidade e a motivação para perseguir 

interesses comuns frente à cooperação. Afinal, interesses comuns e recursos complementares 

são os fundamentos básicos sobre os quais cada relação deva ser construída e condição sine 

qua non para o sucesso cooperativo. (NIEDERKOFLER, 1991). 

As incertezas ex ante em torno dos requisitos de coordenação interorganizacional 

tendem sempre a ser resolvidas quando a colaboração entra em curso, o que significa a 

possibilidade dos parceiros promoverem o realinhamento dinâmico (ex post contrato) da 

aliança para incluir novas tecnologias ou mudanças nas suas condições operacionais (REUER; 

ZOLLO; SINGH, 2002; DOZ, 1996). Isto implica no parceiro da aliança ser mais flexível à 

mudança, estar dispostos a colocar de lado os termos contratuais para melhorar as condições 

vigentes na aliança e a fazer ajustes contínuos no relacionamento mantido na aliança 

(SCHILKE; GOERZEN, 2010). 
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Hipótese 6 (H6): o aumento na percepção de Risco Relacional influencia 

positivamente a Transformação em alianças estratégicas contratuais. 

Porém, quando o ambiente é caracterizado por instabilidade e turbulência, se acentua 

o risco da transação, pela amplificação na assimetria de informação entre os parceiros de troca 

e, ao mesmo tempo, gerando uma maior necessidade para adaptação de mudanças imprevistas 

(DING; DEKKER; GROOT, 2013). A percepção de risco decorrente de comportamento 

oportunista do parceiro na aliança denota que ele não está pretendendo cooperar na aliança, o 

que compromete a força da relação uma vez que deixa de existir objetivo mútuo e confiança, 

diminui o envolvimento do parceiro e afeta a habilidade de adaptar-se às mudanças 

(SAMBASIVAN et al., 2013). 

Hipótese 7 (H7): o Risco Relacional modera a relação entre o Capital 

Social e a Transformação em alianças estratégicas contratuais. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE PESQUISA 

Esta seção se divide em duas subseções que especificam os modelos de caminho 

decorrentes do uso da Modelagem de Equações Estruturais (MEE). A primeira subseção 

especifica o modelo estrutural, que ilustra os construtos do modelo de pesquisa e suas relações 

de associações entre as variáveis latentes. A segunda subseção especifica o modelo de 

mensuração, que mostra a forma como os construtos do modelo de pesquisa e suas variáveis 

latentes serão operacionalizados pelas variáveis observáveis. 

3.1 Modelo Estrutural 

O modelo estrutural (inner model) consiste no conjunto de relações de 

dependência conectando os construtos do modelo. A sua relevância está no fato de possibilitar 

a análise das inter-relações entre variáveis e construtos, que são baseadas na teoria, lógica ou 

experiências práticas observadas pelo pesquisador (HAIR et al., 2009; 2014; CHIN, 2010). 

Considerando o objetivo geral desta tese, que é descrever a relação entre quatro 

construtos teóricos (capital social, risco relacional percebido, proatividade em aliança e 

transformação em aliança), por meio do modelo estrutural constante da Figura 2, foram 

examinados tanto relacionamentos diretos entre apenas dois construtos (H1, H2, H3, H4 e 

H6), quanto relacionamentos mais complexos envolvendo efeitos de mediação e moderação 

entre três construtos conjuntamente (H5 e H7). 

Partindo-se do referencial teórico, as relações estruturais foram logicamente 

articuladas e sintetizadas em sete hipóteses (H1 a H7), que foram testadas estatisticamente, 

com a finalidade de mensurar a intensidade das relações e, consequentemente, confirmar ou 

rejeitar as proposições de pesquisa. 

A H1(-) significa que quando o Capital Social aumenta diminui o Risco 

Relacional Percebido pelo gestor da aliança. A (H2+) significa que o aumento do Capital 

Social favorece a Proatividade em Alianças. A H3 (+) significa que o aumento do Capital 

Social favorece a  Transformação em Alianças. A H4(+) significa que na medida em que 

aumenta Risco Relacional percebido pelos gestores em relação à empresa parceira na aliança, 

aumenta o interesse pela Proatividade em Alianças. A H5 (+) admite que o Risco Relacional 

modera a relação entre o Capital Social e a Proatividade em Aliança, ,isto é, na medida em 

que o Risco Relacional percebido pelos gestores aumenta, o Capital Social reduz seu efeito 

sobre a  Proatividade em Alianças. Com a H6 (+) afirma-se que na medida em que aumenta a 
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percepção de Risco Relacional pelos gestores em relação ao seu parceiro na aliança, maior 

tende a ser a disposição da empresa para a Transformação em Alianças. Por fim, a H7 (+) 

significa que o Risco Relacional modera a relação entre o Capital Social e a Transformação 

em Alianças, isto é, na medida em que o Risco Relacional percebido aumenta o Capital Social 

acumulado reduz seu efeito sobre a Transformação em Alianças. 

Para esquematizar as relações entre construtos latentes aplicou-se a Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE) complementada pelo método de estimação baseado nos 

mínimos quadrados parciais (PLS - Partial Least Squares). A técnica estatística MEE-PLS 

tem como uma de suas características básicas a possibilidade de testar uma teoria de ordem 

causal entre um conjunto de variáveis (HAIR et al., 2014), com a vantagem de estimar todos 

os coeficientes em um só modelo (ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008). 

Figura 1. Modelo Estrutural de apresentação dos construtos e suas relações causais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

3.2 Modelo de Mensuração 

O modelo de mensuração (outer model) mostra como as variáveis latentes e seus 

indicadores estão relacionados. Além disso, viabiliza a avaliação da validade de construto, ou 

seja, a extensão em que um conjunto de variáveis descreve os indicadores de mensuração do 
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construto teórico que se está pretendendo aferir (CHIN, 2010; HAIR et al, 2014). É 

considerado graficamente mais complexo que o modelo estrutural, pois descreve os 

indicadores das variáveis latentes do modelo, o que possibilita a avaliação da validade e da 

confiabilidade de construto (GEFFEN, STRAUB; BOUDREAU,, 2000). 

Em consonância com o modelo estrutural (Figura 1) foi esquematizado o modelo 

de mensuração (Figura 2). Com base na conceituação dos construtos, as variáveis latentes 

foram todas modeladas de forma reflexiva, pressupondo-se serem todas causas das variáveis 

observáveis, as quais nada mais são do que características que definem seus respectivos 

construtos (SCHUMACKER; LOMAX, 2004; HAIR et al., 2009). Adotou-se dois critérios 

estatísticos recomendados por Hair et al (2009). Um deles é quanto a utilização de, no 

mínimo, três indicadores (variáveis observáveis) para mensurar cada variável latente do 

modelo. O outro é quanto a “uma boa regra prática” (p. 52), que é a preferência por itens da 

escala de mensuração, cujas cargas fatoriais (λ) sejam iguais ou superiores a 0,70 em estudos 

empíricos já realizados. 

O modelo de mensuração proposto neste trabalho é composto por um total de 25 

(vinte e cinco) variáveis observáveis, para mensuração de 9 (nove) variáveis latentes, tanto de 

primeira ordem (Cognitivo, Estrutural, Relacional, Comportamento, Cooperação, 

Proatividade e Transformação) quanto de segunda ordem (Capital Social e Risco Relacional). 

O construto Capital Social (CS) que é refletido em três variáveis latentes, que 

representam suas dimensões constituintes, foi mensurado por um total de 10 (dez) 

indicadores, a saber: dimensão cognitiva (quatro indicadores), dimensão estrutural (três 

indicadores) e a dimensão relacional (três indicadores). 

O construto Risco Relacional (RR) foi mensurado por um total de 6 (seis) 

indicadores, que estão refletidos de duas variáveis latentes de primeira ordem, cooperação (3 

indicadores) e comportamento do parceiro (3 indicadores). Os construtos Proatividade (PA) e 

Transformação (TA) em Alianças são mensurados por um total de três indicadores, 

respectivamente. 
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Figura 2. Modelo de Mensuração para teste das relações causais propostas no Modelo 

Estrutural 

Obs.: CS=Capital social; RR= Risco Relacional; PA=Proatividade em Alianças; 

TA= Transformação em Alianças. 

Fonte: Elaborada pela autora 

A seguir são detalhados em cada construto – Capital Social, Risco Relacional 

Percebido, Proatividade e Transformação em Alianças - as variáveis observáveis que 

compõem o modelo completo de mensuração. 

3.2.1 Capital Social (CS) 

Significa a soma dos recursos atuais e potenciais imersos em, disponível por meio 

de e oriundo das redes de relacionamentos possuídas por uma pessoa ou unidade social 

(NAHAPIET; GHOSHAL, 1998, p.243). É composto de três variáveis latentes de primeira 

ordem, que representam suas dimensões constituintes, que são: estrutural, cognitiva e 

relacional. Para cada uma destas dimensões foram cuidadosamente extraídos e adaptados os 

indicadores de mensuração já existentes na literatura, os quais estão consolidados no Quadro 

2 e no Apêndice A. 
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A dimensão cognitiva inclui os significados compartilhados e as interpretações 

compartilhadas entre as partes em um relacionamento (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Esta 

incorporada nas visões compartilhadas e objetivos coletivos dos parceiros organizacionais 

(TSAI; GHOSHAL, 1998). Para essa variável latente as variáveis observáveis são: 

compartilhamento de objetivos (CC_1); compartilhamento de valores (CC_2); compreensão 

mútua (CC_3); e comum acordo (CC_4). 

A dimensão estrutural lida com quem a empresa alcança e como ela alcança, 

incluindo os componentes e as interfaces, tais como: a presença (ausência) de vínculos entre 

as partes e a , configuração da rede, a densidade e a conectividade de uma rede (NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998; BURT, 2000). Para tal variável latente de primeira ordem as variáveis 

observáveis são: conectividade assegurada (CE_1); vínculos de negócio (CE_3); e vínculos 

de cooperação (CE_2). 

A dimensão relacional é composta por variáveis observáveis representantes da 

confiança e respeito mútuos desenvolvidos por meio de uma história de interações entre as 

organizações e do investimento em relacionamento com parceiros de negócios. Para essa 

variável latente de 1ª ordem as variáveis observáveis são: confiança (CR_1); respeito mútuo 

(CR_3); e desenvolvimento e manutenção de relacionamentos (CR_3). 

3.2.2 Risco Relacional (RR) 

Significa incertezas que as empresas em uma aliança se deparam frente ao 

comportamento do parceiro e ao desempenho da cooperação em si (DAS; TENG, 2001, 

DELERUE, 2005). O construto é refletido em duas variáveis latentes de primeira ordem: a 

cooperação e o comportamento do parceiro; as quais são mensuradas, respectivamente, por 

três indicadores. Os itens de mensuração do construto Risco Relacional Percebido são 

caracterizados por Delure (2005); Das; Tsang (2001); Young-Ybarra; Wiersema (1999); 

Parkhe (1993) estão consolidados no Quadro 2 e no Apêndice A. 

A dimensão cooperação significa a dificuldade de concretizar a cooperação 

devido à incompatibilidade de objetivos e de estratégias entre as empresas parceiras, isto é 

uma insiste em competir quando é esperado cooperar em aliança (DELERUE, 2005; 

YOUNG-YBARRA; WIERSEMA, 1999) ou mesmo não têm a experiência e/ou 

conhecimento para efetivamente cooperar com a empresa parceira (DAS; TENG, 2001). Esta 

variável latente é mensurada pelos seguintes indicadores: rigidez à mudança (RCO_1); 

compartilhamento de informações (RCO_2); e conflito de interesses (RCO_3). 
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A dimensão comportamento do parceiro significa a possibilidade potencial do 

parceiro comportar-se de modo oportunista em relação ao outro (DAS; TENG, 2001; 

PARKHE, 1993). Para essa variável latente as variáveis observáveis são: distorção de fatos e 

informações (RCP_1); apropriação de recursos (RCP_2); e descumprimento de promessa 

(RCP_3). 

3.2.3 Proatividade em Alianças (PA) 

É representada por rotinas e atividades que caracterizam esforços para identificar 

oportunidades potencialmente valiosas de parceria, e antecipar ações em resposta às 

oportunidades identificadas (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001, p. 702). O 

construto Proatividade é representado por três variáveis observáveis, que são (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010): concorrência (PA_1); iniciativa para abordar parceiros (PA_2); e 

monitoramento do ambiente (PA-3). Estes indicadores já foram testados e validados em 

estudos anteriores sobre gestão de alianças na indústria farmacêutica (SCHILKE; GOERZEN, 

2010; MAIA, 2013; PELLEGRINO, 2015) e estão consolidados no Quadro 2 e Apêndice A. 

3.2.4 Transformação em Alianças (TA) 

Significa rotinas ou atividades que buscam renovar as condições das alianças já 

firmadas, por decorrência de mudanças no ambiente ou por necessidades de ajustes 

estratégicos e operacionais das próprias empresas envolvidas (NIEDERKOFLER, 1991; 

DOZ, 1996). O construto Transformação é representado por três variáveis observáveis, que 

são (SCHILKE; GOERZEN, 2010): termos contratuais (TA_1); flexibilidade (TA_2); e 

ajustes contínuos (TA_3). Estes indicadores já foram testados e validados em estudos 

anteriores sobre gestão de alianças também no segmento de biotecnologia (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010; MAIA, 2013) e estão consolidados no Quadro 2 e Apêndice A. 

O Quadro 2 apresenta os construtos (C), as variáveis, latentes e observáveis, bem 

como as assertivas que compõem o instrumento de coleta de dados utilizados na pesquisa de 

campo. 
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Quadro 2. Construtos, Variáveis Latentes, Variáveis Observáveis e Assertivas 

C 
Variáveis 

Latentes 

Variáveis 

Observáveis 
Assertivas  

C
a

p
it

a
l 

S
o

ci
a

l 

Cognitiva 

(CC) 

CC_1: 

compartilhamento 

metas e objetivos 

[Q22] Sua empresa e seus parceiros-chave costumam compartilhar metas e 

objetivos relacionados ao negócio em que estão envolvidos. 

CC_2: 

compartilhamento 

de valores  

[Q39] Sua empresa e seus parceiros de negócio tendem a compartilhar 

valores organizacionais comuns (p.ex. compromisso, honestidade, 
responsabilidade, lealdade, etc.) 

CC_3: 

compreensão 

[Q26] A sua empresa e as empresas parceiras de negócio buscam 

compreensão mútua sobre como devem fazer negócios juntas. 

CC_4: cultura 

organizacional 

[Q35] Normalmente, há similaridade entre a cultura organizacional da sua 

empresa e a cultura organizacional dos parceiros-chave de negócio no que 

tange à troca de informação; franqueza, o desejo de compartilhar 
informação, ao relacionamento próximo e estilo de gestão. 

Estrutural 

(CE) 

CE_1: 

conectividade 

[Q21] A sua empresa trabalha para sempre saber quem chamar para 

corrigir problemas que ocorram com seus parceiros de negócio (p. ex. 

clientes, fornecedores, distribuidores, licenciadores, institutos de pesquisa, 
universidades, etc.). 

CE_2: parceiros 

de negócio 

[Q30] Você e outros profissionais na sua empresa se utilizam dos 

parceiros-chave de negócio como fonte de informações sobre uma empresa 

potencial com quem está pretendendo fazer negócio. 

CE_3: parceiros 

de cooperação 

[Q25] Você e outros profissionais na sua empresa utilizam os parceiros-

chave de cooperação como fonte de informações sobre uma empresa 
potencial com quem está pretendendo estabelecer uma nova parceria.. 

Relacional 

(CR) 

CR_1: confiança [Q33] Quando dificuldades ou novas circunstâncias surgem na nossa 

empresa, não há sentimento de preocupação ou de ameaça em deixar 

nossos parceiros-chave fazerem o que eles querem. 

CR_2: respeito [Q22] A relação da sua empresa com seus parceiros-chave de negócio tem 
sido caracterizada por uma história de respeito mútuo. 

CR_3: 
relacionamentos 

[Q27] A sua empresa incentiva seus colaboradores a desenvolver e manter 
relacionamentos com seus parceiros-chave de negócio. 

R
is

co
 R

el
a

ci
o

n
a

l 
 

Cooperação 

(RCO) 

RCO_1: rigidez à 
mudança 

[Q20] Quando uma situação inesperada surge, nós modificamos as 
condições iniciais do acordo firmado na aliança. 

RCO_2: 

compartilhamento 

informações 

[Q23] A empresa parceira nessa aliança tem procedimentos, rotinas e 

políticas que dificultam o compartilhamento de informações e 

conhecimentos relacionados know how de processos ou produtos. 

RCO_3: conflito 
interesses  

[Q29] Os interesses de cada uma das empresas parceiras podem conflitar 

nessa aliança. 

Comportam

ento 

Parceiro 

(RCP) 

RCP_1: distorção 
fatos/informações 

[36] Algumas vezes a empresa parceira nessa aliança distorce sutilmente 
fatos e informações para conseguir o que ela precisa. 

RCP_2: apropriação 
recursos 

[Q34] Existe a possibilidade de a empresa parceira apropriar-se de recursos 
e competências valiosos oriundos desta aliança sem nos comunicar. 

RCP_3: ñ cumpre 
promessas 

[Q31] Algumas vezes, a empresa parceira tem deixado de cumprir o que 
nos promete. 

P
ro

a
ti

v
id

a
d

e 

(P
A

) 

 PA_1: concorrentes [Q40] Em comparação aos nossos concorrentes, nós somos muito mais 
proativos e receptivos na busca e descoberta de parcerias. 

PA_2: iniciativa [Q38] Indique a iniciativa da sua empresa em abordar potencial(is) 
parceiro(s) com propostas de aliança. 

PA_3: 

monitoramento 
ambiente 

[Q28] Indique o quanto o ambiente competitivo é ativamente monitorado 

pela sua empresa na busca de novas oportunidades relacionadas com essa 

aliança.. 
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C 
Variáveis 

Latentes 

Variáveis 

Observáveis 
Assertivas  

T
ra

n
sf

o
rm

a
çã

o
 

(T
A

) 

 TA_1: termos 

contratuais 

[Q37] Indique o quanto a sua empresa está disposta a colocar de lado os 

termos contratuais para melhorar o resultado da aliança. 

TA_2: flexibilidade [Q32] Indique a flexibilidade do processo de gestão de aliança da sua 

empresa para atender as requisições de mudanças que surgem no decorrer 

da parceria. 

TA_3: ajustes 
contínuos 

[Q19] Indique o quanto a sua empresa está disposta a fazer ajustes 

contínuos no relacionamento mantido nesta aliança a fim de lidar com 

circunstâncias mutáveis 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4. MÉTODOS 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos de coleta e de análise dos dados, 

bem como as estatísticas de estimação dos parâmetros do modelo de pesquisa. 

4.1 Coleta de Dados 

O universo da pesquisa foi definido como o conjunto de empresas que atuam na 

indústria farmacêutica brasileira, que têm como atividades fins a pesquisa, o 

desenvolvimento, a produção e/ou a comercialização de medicamentos com fins lucrativos. A 

população-alvo concentrou-se no conjunto das empresas, 832 (oitocentas e trinta e duas), 

cadastradas em duas fontes. A primeira fonte é a base de dados elaborada pelo Grupo de 

Pesquisa sobre Gestão da Capacidade Dinâmica das Organizações-GCD, cujas empresas 

foram identificadas por meio: do Bulário Eletrônico ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; da Fundação BIOMINAS BRASIL; da PWC Brasil (2011); Acordo com 

12 (doze) organizações empresariais setoriais em 2013. A segunda fonte é o cadastro da 

Central de Estágios da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

A população-alvo é composta por empresas de diferentes segmentos da indústria 

farmacêutica brasileira, entre eles: laboratórios farmacêuticos, farmacoquímicas, empresas de 

biotecnologia; e por empresas de outros setores que se relacionam com a indústria por meio 

de parcerias, que são as redes de farmácia (distribuidores) e institutos de pesquisa. Quanto à 

classificação CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), as empresas, cujas 

atividades têm codificação em separado e aquelas que não têm código próprio. As 

farmacoquímicas (CNAE-2110-6); e os laboratórios farmacêuticos (CNAE 2121-1), 

correspondentes às empresas do Bulário da ANVISA. As empresas de biotecnologia, as quais 

não são classificadas em separado (não têm código específico) pelo IBGE, pertencem aos 

grupos anteriores, principalmente às farmacoquímicas, bastando utilizar biotecnologias; 

correspondem às empresas componentes do diretório da Biominas e PWC do Brasil. As redes 

de farmácias, que ao aliar-se via associativismo conseguem reduzir custos e disputar o 

mercado de forma competitiva via alianças estratégicas contratuais. 

Todas as empresas da população foram convidadas a participar da pesquisa, 

porém, 38 (trinta e oito) delas não responderam ao contato por endereço desconhecido ou 

errado e 297 (duzentos e noventa e sete) responderam que, por razões diversas, não poderiam 

participar da pesquisa. A amostragem efetiva foi de 497 (quatrocentos e noventa e sete) 

empresas, um total de 182 (cento e oitenta e duas) manifestou intenção de resposta (36,62%). 
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Um total de 67 (sessenta e sete) empresas respondeu à pesquisa (36,81%) via entrevista 

pessoal, por telefone, questionário online ou e-mail, porém 7(sete) questionários foram 

invalidados por respostas incompletas ou por não possuírem aliança estratégica. Finalizando 

em 60 (sessenta) o tamanho total da amostra. 

Considerando que o interesse da pesquisa foi estudar a relação entre variáveis e 

não estimar com acuracidade os valores da população e que buscou-se alcançar o maior 

número possível de empresas respondentes afim de identificar maior diversidade de resposta 

em termos da capacidade de proatividade e de transformação em alianças, da percepção de 

risco relacional e de capital social, optou-se pela amostra por conveniência (HAIR et al., 

2005). 

Tomando-se por base a classificação estabelecida por Powell, Koput e Smith-

Doerr (1996) para as transações via aliança, que são: acordos colaborativos do tipo P&D, teste 

clínico, fabricação, fornecimento/distribuição, marketing/licenciamento, e por entender que 

diferentes tipos de alianças não impactam na variante das dimensões da capacidade de gestão 

de alianças (Proatividade e Transformação em Alianças) foco deste estudo, a condição para a 

participação no levantamento foi que as empresas estivessem envolvidas com um desses tipos 

de parceria, vigentes por mais de um ano ou o tenham encerrado a no máximo um ano. 

Os respondentes-alvo foram os ocupantes de cargos de CEO, diretores, gestores e 

coordenadores, predominantemente profissionais de marketing, pesquisa e desenvolvimento, 

novos negócios, cadeia de suprimentos/industrial e qualidade. 

A operacionalização da coleta se deu da seguinte forma: (1) manteve-se o 

primeiro contato via telefônico, pessoal e e-mail para divulgar a pesquisa junto à empresa e 

pedir a indicação de respondente; (2) foi enviada mensagem via e-mail com carta-convite 

(Apêndice C) solicitando a participação e explicando a finalidade de pesquisa, as 

responsabilidades (sigilo sobre os dados e os respondentes) do pesquisador e o link para 

acesso ao questionário hospedado na plataforma online; (3) confirmado o aceite do 

respondente para participar, consultou-se sobre o meio de preferência para responder 

(entrevista por telefone ou pessoal, e-mail ou plataforma online); (4) o follow-up das respostas 

foi feito semanalmente junto aos respondentes, para aumentar as chances de respostas; (5) um 

último contato foi feito com o respondente para esclarecimento de dúvidas ou correções de 

preenchimento que surgiram. 

O levantamento baseou-se essencialmente em dados primários, cuja coleta foi 

prevista para ocorrer entre os meses de setembro de 2015 a julho de 2016. Porém, a data de 
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encerramento da coleta foi prorrogada para final de agosto de 2016, totalizando 67 (sessenta e 

sete) questionários respondidos. 

O questionário utilizado como instrumento de coleta de dados (Apêndice B) fora 

estruturado segundo as condições a seguir. 

4.1.1 Instrumento de Coleta de Dados 

A matriz de amarração entre as variáveis latentes, as variáveis observáveis e os 

itens constantes do questionário encontra-se no Apêndice A. 

Os indicadores de mensuração dos respectivos construtos foram extraídos dos 

estudos empíricos já existentes na literatura (Apêndice A), cujo critério de escolha foi por 

aqueles itens que apresentaram carga fatorial (λ) mais elevada na escala, ou seja, ≥ a 0,70, 

atendendo aos parâmetros estatísticos para o grau de confiabilidade interna do construto 

(HAIR et al, 2009).  

O questionário (Apêndice B) foi construído com um total de 40 (quarenta) itens, 

entre questões e assertivas; sendo: as 20 (vinte) primeiras questões relativas às características 

gerais das alianças, perfil demográfico dos respondentes e o perfil comercial das empresas e 

os 21 (vinte e uma) assertivas referentes aos construtos: Capital Social, Risco Relacional, 

Proatividade em alianças e Transformação em alianças. Os construtos Proatividade e 

Transformação em Alianças foram utilizados conforme desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 

GCD e validados para as alianças no setor farmacêutico brasileiro no âmbito do projeto de 

pesquisa denominado “A relação entre a capacitação relacional e os atributos e desempenho 

das transações (BATAGLIA, 2015). A estrutura do questionário compreende a utilização de 

escala de concordância do tipo Likert, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente). 

Os 21 (vinte e uma) itens, constantes do quarto bloco do questionário, 

correspondem às variáveis observáveis (dos construtos latentes) do modelo de mensuração 

foram ordenadas no questionário aleatoriamente (usou-se tabela de números aleatórios), isto é, 

foram desagrupadas de seus construtos, como um dos procedimentos para controlar ou mesmo 

reduzir a possível contaminação do viés causado pela variância do método (KLINE; 

SULSKY; REVER-MORIYAMA, 2000; CHANG; WITTELOOSTUIJN; EDEN, 2010). O 

efeito da variância do método (Common Method Variance - CMV), discutido por Podasakoff 

e demais autores (2003), é explicado adiante. 

O uso do questionário teve como interesse específico o levantamento da 

percepção dos gestores de alianças estratégicas contratuais quanto aos aspectos cognitivos, 
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estruturais e relacionais do capital social desenvolvido e mantido por suas organizações, o 

risco relacional percebido por eles sobre as empresas parceiras em alianças específicas e 

também o quanto as empresas pesquisadas dispõem de rotinas de proatividade e de 

transformação em alianças. 

Para assegurar que o instrumento de coleta de dados fosse capaz de representar 

com maior precisão os construtos de interesse, ele foi submetido à validade de conteúdo e pré-

teste que são explicitados a seguir. 

4.1.2 Validade de Conteúdo e Pré Teste do Instrumento de Coleta de Dados 

Todas as assertivas relativas aos construtos de pesquisa que constam do 

instrumento de coleta de dado foram extraídas da literatura existente e têm como idioma 

original o inglês. 

A fim de julgar a adequação destas assertivas como representantes dos construtos 

e assegurar maior precisão na interpretação e entendimento dos enunciados por parte dos 

respondentes, procedeu-se à validade de conteúdo (HAIR et al, 2005) do instrumento de 

coleta de dados em duas etapas. 

Na primeira etapa as assertivas representantes dos construtos, capital social e risco 

relacional percebido, foram submetidas à tradução reversa (back-translation) (BEHLING; 

LAW, 2000; COSTER; MANCINI, 2015). Ressalva-se que as assertivas relativas aos 

construtos proatividade e transformação em alianças não foram traduzidas por já terem sido 

aplicadas em estudos empíricos anteriores no Brasil (MAIA, 2013; OLIVEIRA, 2014; 

PELLEGRINO, 2015). 

O processo de tradução reversa foi realizado em dois estágios. No primeiro 

estágio um tradutor traduziu os itens do idioma original (inglês) para o português. No segundo 

estágio um segundo tradutor, retraduziu a versão gerada em português para o seu idioma de 

origem (inglês) para comparação com a redação original das assertivas. Algumas poucas 

divergências foram identificadas e ajustadas. Após estes procedimentos gerou-se a versão 

preliminar do questionário. 

Na segunda etapa da validade de conteúdo a versão preliminar do instrumento de 

coleta de dados foi submetida ao pré-teste junto a 4 (quatro) profissionais especialistas do 

setor farmacêutico (1 CEO, 1 Diretor de Novos Negócios, 1 Gerente de P&D e 1 Gerente de 

Supply Chain), com pelo menos 10 anos de atuação (experiência) no setor. 
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4.1.3 Efeito do Método (Common Method Variance – CMV) 

Com o intuito de minimizar ou evitar erros causados pelo Common Method Bias 

(CMB) este estudo adotou alguns procedimentos recomendados na literatura no processo de 

coleta de dados. O Common Method Variance (CMV) é a variância atribuível ao método de 

mensuração e não aos construtos que a medida representa, criando uma falsa consistência 

interna, que é uma aparente correlação entre as variáveis geradas por suas fontes comuns 

(PODASAKOFF et al, 2003). Ocorre quando as respostas dos respondentes a um questionário 

não refletem puramente os seus (intrínsecos) pensamentos (vieses) sobre o fenômeno sendo 

perguntado, mas elas são influenciadas pela maneira na qual as questões são perguntadas por 

características (extrínsecas) relacionadas ao plano de elaboração ou administração do 

questionário (GORRELL et al., 2010, p. 508). Para minimizar ou mesmo evitar erros de 

mensuração causados pelo método, três procedimentos recomendados na literatura foram 

adotados neste trabalho no plano de coleta de dados. 

O primeiro foi quanto a total garantia do anonimato dos respondentes, de modo a 

reduzir os seus sentimentos de apreensão, além de incentivá-los a responderem da forma mais 

honesta possível (PODASAKOFF et al, 2003). 

O segundo procedimento foi quanto ao cuidado em relação aos itens constantes do 

instrumento de coleta de dados utilizado. Os itens componentes das escalas de mensuração 

dos respectivos construtos (capital social, risco relacional, proatividade e transformação em 

alianças) são oriundos de idioma estrangeiro (PODASAKOFF et al, 2003), assim foram 

submetidos à tradução reversa (BEHLING; LAW, 2000). 

Por fim, o terceiro procedimento foi contrabalancear a ordem das assertivas 

relacionando com diferentes escalas e construtos. Isto é, ao invés dos itens das escalas dos 

construtos estarem agrupados em uma mesma seção, estes foram distribuídos aleatoriamente 

(lista de números aleatórios gerada no Excel) no questionário (KLINE; SULSKY; REVER-

MORIYAMA, 2000; CHANG; WITTELOOSTUIJN; EDEN, 2010). Assim, no questionário 

constante no Apêndice B onde as assertivas estão agrupadas por construtos, destacam-se os 

números entre colchetes (questões 19 a 40), que correspondem aos números sequenciais das 

assertivas na versão do questionário que fora disponibilizada aos respondentes. 

4.2 Análise de Dados 

Na análise dos dados aplicou-se a Modelagem de Equações Estruturais (MEE ou 

Structural Equation Modeling – SEM), que consiste na técnica de estimação apropriada para 

examinar e explicar a estrutura de inter-relações expressas em uma série de equações, 
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semelhante a uma série de equações de regressão múltipla, estimadas simultaneamente (HAIR 

et al., 2009). 

A MEE tem oferecido oportunidades significativas para insights nos estudos 

organizacionais, particularmente porque construtos centrais do campo de estudo (p.ex. 

capacidades organizacionais, gestão estratégica) são multidimensionais e a relação entre eles é 

complexa (SHOOK et al, 2004). 

A MEE apresenta alguns métodos distintos de estimação dos coeficientes 

estruturais e de mensuração dos modelos, sendo os mais conhecidos o Covariance-based (CB) 

e o Partial Least Squares (PLS). O CB é usado, principalmente, para confirmar (ou rejeitar) 

teorias. Em contraste, a motivação para usar o PLS é a exploração e predição, por ser um 

método de estimação recomendável para desenvolvimento teórico em estágio inicial, a fim de 

testar e validar modelos exploratórios (HENSELER, RINGLE; SINKOVICS, 2009; HAIR et 

al., 2014). 

Neste estudo, optou-se pelo método de estimação PLS para utilização com a MEE 

em razão de sua maior simplicidade de aplicação e flexibilidade quanto à distribuição dos 

dados e ao tamanho da amostra obtida (n=60 casos). 

A MEE tem a vantagem de estimar todos os coeficientes em um só modelo 

(ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008) e o PLS automaticamente gera os valores para os escores 

fatoriais das variáveis latentes (URBACH; AHLEMANN, 2010), e se mostra mais flexível 

para uso com pequenas amostras (CHIN, NEWSTED, 1999). Permite identificar se as 

relações hipoteticamente previstas no modelo são válidas e de confiança dentro do arcabouço 

teórico utilizado, ajudando o pesquisador a obter determinados valores das variáveis latentes 

para fins preditivos (CHIN, 1998). 

A MEE-PLS é baseada em dois modelos de caminho. Um que é o modelo 

estrutural (inner model), que mostra como as variáveis latentes estão relacionadas umas com 

as outras, e outro que é o modelo de mensuração (outer model), que especifica como as 

variáveis latentes (construtos) são mensuradas (HAIR et al., 2014). 

Por ser uma técnica que dispõe de aspectos relevantes, tais como a definição 

teórica do modelo a ser testado; a especificação e identificação do modelo; e a estimação e 

mensuração dos índices de adequação mais bem ajustados, o uso da MEE-PLS como 

estratégia de análise de dados e teste de modelos teóricos tem crescido nos estudos científicos 

(PILATI; LAROS, 2007) e, em específico, nas pesquisas das áreas das ciências sociais 

aplicadas (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009) e considerado bem adequado a muitos 

dos problemas estudados em administração (ROBINS, 2014). 
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O processo de análise dos dados constituiu-se em duas etapas: análise descritiva 

dos dados e análise de modelagem de equações estruturais (MEE). A análise descritiva auxilia 

na representação das características gerais das alianças estratégicas e do perfil dos gestores e 

das empresas participantes do levantamento, que foi processada com o uso do software SPSS 

Statistics 24. A análise baseada na MEE pelo método de estimação PLS envolve a validação 

do modelo de mensuração e a análise das relações caracterizadas no modelo estrutural. Para 

testar e demonstrar com maior clareza a evolução das relações causais, utilizou-se o software 

SmartPLS 2.0 M3 (RINGLE, WENDE e WILL, 2005). para os processamentos.. 

A escolha do software SmartPLS se deu pela conveniência de usar um programa 

computacional que fosse específico para trabalhar com MEE e análise fatorial (AF), que 

permitisse observar o quanto cada construto da pesquisa pode ser explicado por outro, por 

meio de coeficientes de regressão, que auxiliasse na explicação das relações causais e, 

consequentemente, no teste de hipóteses formuladas a priori, a partir de diversos indicadores 

obtidos na revisão da literatura. 

Considerando o modelo estrutural proposto na Figura 2 e as características dos 

dados levantados, a utilização da técnica estatística MEE-PLS se mostra condizente ao 

presente estudo, pois ela se enquadra em um conjunto de critérios apontados na literatura, 

quais sejam: a) não exigência de distribuição multivariada normal; b) tamanho da amostra é 

considerada pequena, menos de 200 casos; c) os modelos são complexos e têm vários 

indicadores e relações (HAIR et al, 2014); d) o suporte teórico disponível para alguns dos 

conceitos é escasso, no sentido de que ele não proporciona explicações exaustivas do(s) 

fenômeno(s) dependente(s) (proatividade e transformação em alianças); e) a precisão 

preditiva é primária e; f) a especificação do modelo correto não pode ser assegurada 

(ROBINS, 2014; SARSTEDT; RINGLE; HAIR, 2014). 

Para determinação das cargas fatoriais (λ) e os coeficientes estruturais (β) 

mínimos foi utilizado o software G*POWER 3.1.9.2 (BUNCHER et al., 2006), a partir dos 

testes F, pelos tipos de análise Post hoc e Sensitivity, considerando um tamanho da amostra de 

60 (sessenta) observações válidas e parâmetros de entrada (input) para nível de significância 

de 0,05 e poder estatístico de 0,80, que são os estabelecidos por Hair et al (2009). O tamanho 

do efeito obtido para as cargas fatoriais foi de λ=0,3329 e para os coeficientes estruturais das 

relações entre construtos foi de β= 0,1693. O que significa que indicadores com cargas 

fatoriais (λ) abaixo deste valor foram retirados do modelo. Da mesma forma que relações com 

coeficientes estruturais (β) abaixo do valor identificado foram considerados não significativas. 
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Para estimar o poder estatístico e o tamanho do efeito (effect size f
2
) da amostra, 

os parâmetros para as cargas fatoriais do modelo de mensuração (λ), para os coeficientes de 

caminho (β) do modelo estrutural e para o tamanho do efeito da variável independente sobre a 

variável dependente foram determinados com o auxílio do software G*POWER 3.1.9.2 

(BUNCHER et al., 2006), a partir do teste F tests, pelo tipo de análise Sensitivity. 

O procedimento de avaliação dos modelos (estruturais e de mensuração) seguiu as 

indicações recomendadas por Ringle, Silva e Bido (2014, p.72) constantes no Quadro 3, que 

resume um conjunto de parâmetros (indicadores/procedimentos) a serem seguidos nas 

análises dos modelos, o propósito de cada um dos indicadores, os valores de referência e as 

referências teóricas de origem dos parâmetros adotados na análise dos dados da  pesquisa 

empírica que foram processados neste trabalho com o auxílio de ferramentas de software. 

Quadro 3. Síntese dos ajustes do MEE no SmartPLS 

INDICADOR / 

PROCEDIMENTO 
PROPÓSITO 

VALORES DE 

REFERÊNCIA- 
REFERÊNCIAS 

AVE Validade convergente ≥ 0,50 HENSELER; 

RINGLE; 

SINKOVICS (2009) 

Critério de Fornell e 

Larcker (Raiz2 da 

AVE) 

Validade Discriminante Compara-se as raízes 

quadradas dos valores da 

AVE de cada construto 

com as correlações (de 

Pearson) entre os 

construtos (variáveis 

latentes). As raízes 

quadradas das AVE’s 

devem ser maiores que as 

correlações dos construtos 

 FORNELL; LACKER 

(1981) 

Confiabilidade 

Composta 

Confiabilidade do 

modelo 

AC≥0,70 

CC≥0,50 

HAIR et al. (2014) 

Teste t de Student Avaliação da 

significância estatística 

das correlações e 

regressões 

Valor t ≥1,96 HAIR et al (2009; 

2014) 

Fonte: Adaptado de Ringle, Silva e Bido (2014, p. 72) 

O uso do método de estimação PLS requer que se teste a confiabilidade e a 

validade do modelo de mensuração. Os testes utilizados para testar a validade (convergente e 

discriminante), a confiabilidade e sua consistência interna foram: valores da Variância Média 

Extraída (Average Variance Extrated - AVE) igual ou superior a 0,5 e a Confiabilidade 

Composta (Composite Reliability) igual ou superior a 0,7. A validade convergente e a 
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confiabilidade composta são calculadas, respectivamente, com base nas fórmulas (a) e (b) da 

Equação 1. 

Equação 1  Fórmulas de cálculo dos valores da Average Variance Extracted (AVE) e 

Confiabilidade Composta  

(a) AVE 

AVE = ________∑λ2
i_______ 

                   número de variáveis 

(b) Confiabilidade Composta 

Conf  = ________(∑λ i)
2
_______             var (єi) =  1 – λ

2
i 

                   (∑λ i)
2 + ∑var (єi) 

Obs: λ= cargas fatoriais entre as variáveis; Var (єi) variância do erro; Conf=Confiabilidade 

Composta. 

Fonte: Chin (1998); Lacker (1981) 

A validade convergente refere-se ao grau em que duas medidas do mesmo 

conceito estão correlacionadas e pode ser verificada por meio da variância média extraída 

(AVE), que mede a quantidade de variância capturada pelo construto em relação à quantidade 

de variância devido a erros de medida (FORNELL e LARCKER, 1981), onde correlações 

altas (≥ 0,5) indicam que a escala múltipla está medindo seu conceito pretendido. 

A validade discriminante refere-se à unidimensionalidade do construto e pode ser 

verificada por meio da comparação entre a raiz quadrada da AVE e as correlações entre as 

demais variáveis latentes (HAIR et al., 2014; 2009). Com base nos critérios de Fornell e 

Larcker (1981), a validade discriminante é observada quando o valor da raiz quadrada da 

AVE é maior que o valor das correlações com as demais variáveis latentes. 

A confiabilidade composta é a medida para aferir consistência interna, baseada na 

inter-relação entre as variáveis observáveis de um construto. É reconhecida quando os 

resultados das inter-relações apontam para valores iguais ou superiores a 0,7 (HAIR et al., 

2009; 2005). 

O nível de significância do modelo foi determinado pelo procedimento de 

Bootstrapping, com 60 casos e 1000 reamostragens (CHIN, 1998). Esse teste baseia-se na 

amostragem dos dados originais com reposição que, a partir de seus resultados (dados 

analíticos), será possível calcular as estatísticas de interesse do pesquisador (SIMAR; 

WILSON, 1999). Esta técnica estatística foi operacionalizada por meio do teste t student, que 
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tem como regra e obrigatoriedade (HAIR et al., 2014), para considerar a significância 

estatística, um resultado igual ou superior a 1,96 (p≤0,05). Deve-se interpretar que, para os 

graus de liberdade elevados, valores acima de 1,96 correspondem a p-valores ≤ 0,05 (entre -

1,96 + 1,96 corresponde à probabilidade de 95% e, fora desse intervalo, 5%, em uma 

distribuição normal). Quanto maior o valor de t menor é o risco de rejeitar H0 (coeficientes 

iguais a zero) e, portanto, com H0 rejeitada, a correlação é significante. 

Como o modelo estrutural proposto contém relações mais complexas, isto é, vão 

além da simples consideração das relações bivariadas de causa-efeito (variável independente-

variável dependente) (WU; ZUMBO, 2008), este estudo completou as análises estatísticas 

com procedimentos para mensuração e teste dos efeitos de mediação (variável mediadora) e 

moderação (variável moderadora). A variável mediadora (VM) é uma terceira variável que 

vincula uma causa a um efeito, isto é explica o processo de porque e como uma relação causa 

e efeito acontece. A variável moderadora (VMo) é uma terceira variável que modifica um 

efeito causal, em essência a direção e/ou a força da relação entre uma variável independente 

ou preditora e  uma variável dependente ou critério (WU; ZUMBO, 2008; BARON; KENNY, 

1986). 

Para mensurar e testar o efeito da mediação adotou-se os passos estabelecidos por 

Hair et al. (2014). Verifica-se a significância do efeito direto entre a VI-VD (sem incluir a 

variável mediadora), em caso negativo de significância não há mediação na relação. Em caso 

afirmativo de significância prossegue-se a análise incluindo a variável moderadora no modelo 

de caminho PLS e avalia-se a significância do efeito indireto. Em caso negativo de 

significância do efeito indireto, admite-se a não mediação. 

Para mensurar e testar o efeito moderador criou-se um modelo de caminho PLS 

com o auxílio do software SmartPLS (Creating Effect Moderator) e adotou-se os 

procedimentos de mensuração em três passos propostos por Henseler e Chin (2010). 

Primeiramente foram estimados os coeficientes de caminho para todos os efeitos, processando 

o PLS Algorithm no SmartPLS. Em segundo, executou-se o Bootstrapping para obter os 

valores “t” de student para todos os efeitos. E, finalmente, obtém-se as correlações quadradas 

entre os escores das variáveis (preditoras). 

Foram consideradas como parâmetro de análise para verificação do efeito 

moderador, possíveis alterações na direção e/ou na força das relações causais (BARON; 
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KENNY, 1986). A análise considerou a significância para valor t≥1,96 para o caminho que 

liga o termo de interação e as variáveis dependentes (HAIR et al., 2014). 
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5. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

A cadeia farmacêutica transforma, em um primeiro passo, intermediários 

químicos e extratos vegetais em princípios ativos farmacêuticos, também denominados de 

farmoquímicos, os quais, em seguida, são convertidos em medicamentos finais para 

tratamento e prevenção de doenças. 

Uma boa maneira de entender a estrutura da cadeia produtiva da indústria 

farmacêutica tem como base a proposta de classificação dos seus estágios evolutivos (Figura 

3), que vão desde o P&D à comercialização. As transformações ao longo dessa cadeia 

ocorrem por meio de processos físicos e químicos, notadamente pela síntese química 

orgânica. Contudo, também é possível a obtenção de medicamentos pela rota biotecnológica, 

alternativa que tem ganhado destaque no mercado farmacêutico mundial e nacional 

(CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2007). 

Figura 3. Estágios da Cadeia Produtiva da indústria Farmacêutica 

 

 

 

Fonte: Palmeira Filho e Pan (2003). 

Esta indústria opera baseada em quatro pilares: altos gastos com P&D, altas 

despesas com marketing, altos preços e altos lucros, o que ocasiona uma série de discussões 

éticas no mercado de medicamentos prescritos em relação a seus preços, patentes, incentivos 

para P&D e lucro excessivo das empresas. A explicação para esses pilares é que a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação de medicamentos são onerosos e as empresas farmacêuticas 

geralmente destinam mais recursos para sua área de P&D, comparado com os demais setores 

(SHINZATO; POLI; PORTO, 2015). 

A aplicação de novos corpos de conhecimento, oriundos de várias disciplinas, tais 

como a biologia molecular e celular, a bioquímica, a fisiologia, a farmacologia e outras do 

ramo científico levou o setor a conviver com duas trajetórias tecnológicas distintas. Uma 

baseada na química fina, que iniciou no final do século XIX e deu origem aos fármacos 

tradicionais. A outra nascida dos avanços das referidas disciplinas, fortemente baseada em 

técnicas genômicas e proteômicas e DNA recombinante, que começou a se desenvolver a 

partir da década de 1970 (ARAGÃO et al., 2012). 

1º P&D 2º Produção 

farmacoquímicos 

3º Produção 
medicamentos 

4º Marketing e 

comercialização 
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A revolução biotecnológica, iniciada nos Estados Unidos em meados de 1970, 

marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento da indústria farmacêutica, e nela 

promove uma transformação radical na natureza cognitiva e organizacional dos processos de 

aprendizado e de inovação de produtos e serviços. O que demanda novas práticas 

organizacionais e habilidades de formação de parcerias interorganizacionais que favoreçam o 

intercâmbio de conhecimentos e competências e, consequentemente, promovam o 

desenvolvimento da indústria (RADAELLI, 2008). Para o pleno aproveitamento de nova 

plataforma tecnológica como a biotecnologia, são necessárias competências 

multidisciplinares, por vezes difíceis de reunir dentro de uma organização (REIS; PIERONI; 

SOUZA, 2010). 

Como as descobertas e os avanços tecnológicos nesta indústria se encontram 

dispersos entre os vários agentes (empresa privada, universidades, institutos de pesquisa, 

laboratórios, parceiros – fornecedores e clientes, etc.), torna-se bem mais difícil às empresas, 

individualmente, terem à disposição internamente todos os recursos e capacidades necessários 

para inovarem e empreenderem isoladamente. O conhecimento e know how especializados 

(ex. P&D, marketing, distribuição) podem ser encontrados na fronteira da empresa com o 

ambiente externo (NICHOLSON; DANZON; McCULLOUGH, 2005). 

As alianças e os acordos estratégicos funcionam como mecanismos de 

aprendizagem e aceleração de aquisição de conhecimento (GOERZEN, 2005) e de 

compartilhamento de risco, proporcionando recursos, facilidades de integração vertical e 

horizontal, e legitimidade às firmas dedicadas à atividade econômica na indústria 

farmacêutica (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996, OLIVER, 2001; KOPUT; 

WHITE; OWEN-SMITH, 2005). 

Relativamente às iniciantes empresas de biotecnologia (NEBs), as tradicionais 

empresas farmacêuticas tendem a possuir relativamente mais recursos e um conjunto de 

competências mais amplas; são mais experientes administrativamente, têm superior expertise 

em química (essencial para formulação de drogas), muitas desfrutam de economia de escala e 

escopo em manufatura, têm competência em testes clínicos, marketing e vendas, distribuição, 

e têm know how para obter aprovação de processos junto aos órgãos reguladores. Com isso, se 

complementam mútua e colaborativamente apoiando o desenvolvimento de fármacos, 

viabilizando a aprendizagem de novas competências, a ampliação da capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e a adaptação das empresas ao seu ambiente. (DAHLANDER; 

McKELVEY, 2005, KIRKMAN, 2013; NICHOLSON; DANZON; McCULLOUGH, 2005). 
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Diante da estrutura de mercado se pode afirmar que a atividade inovativa no setor 

farmacêutico tem caráter estratégico, visto que a competição ocorre essencialmente com a 

introdução de novos produtos (BASTOS, 2005). Porém, o aumento expressivo dos custos, a 

diminuição de descobertas altamente inovadoras, aliada à competição mais acirrada em 

função dos genéricos, gerou tendências de fusões e aquisições de laboratórios farmacêuticos e 

empresas de biotecnologia (VARGAS et al., 2010). Tais tendências não constituem um bom 

instrumento para construir uma cultura inovadora ou solucionar um problema de déficit de 

inovação na indústria (MUNOS, 2009). Ressalta-se que uma cultura empresarial que incentiva 

alianças estratégicas entre universidades, NEBs e indústria representa importante passo para a 

diversificação do risco no desenvolvimento de novos medicamentos (RADAELLI, 2008). 

Por decorrência, a gestão de parcerias interorganizacionais surge como alternativa 

para a aquisição e a complementariedade de conhecimentos, habilidades e recursos, de modo 

mais rápido e econômico, supondo justificar assim a importância de ampliar os estudos 

organizacionais, teóricos e empíricos, voltados aos interesses da gestão estratégica de 

empreendimentos e empresas neste setor econômico. 

No Brasil 

A indústria farmacêutica brasileira do segmento de saúde, neste estudo, é definida 

como o conjunto de empresas que tem como atividade o desenvolvimento e/ou produção de 

produtos farmoquímicos, de medicamentos (alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos) e de 

soluções parentais. Nesta definição inclui-se, desde empresas dedicadas à pesquisa de novos 

princípios ativos, inclusive, a partir de biotecnologia, fabricantes nacionais de pequeno, médio e 

grande porte, até os grandes fabricantes de medicamentos multinacionais (FERREIRA, 2010). 

Dentre as mudanças no ambiente competitivo destacam-se as de ordem regulatória, 

como o reconhecimento de patentes (a aprovação da lei de propriedade intelectual em 1997), a 

autorização para fabricação de genéricos (Lei no. 9.787/1999), e a implementação de uma política 

industrial específica para o desenvolvimento do setor (PTICE),em 2004, com a implementação de 

programas de financiamento e incentivo à modernização e a pesquisa e desenvolvimento. Estas 

mudanças estimularam alterações no posicionamento estratégico das empresas, nas tecnologias 

utilizadas e nas formas de conduzir negócios e de se relacionar com o mercado. 

Porém, o Brasil ainda é muito dependente de importações de substâncias 

farmacêuticas, situação preocupante porque a cada ano essa dependência aumenta. Esta 

dependência reside, principalmente, na baixa tradição de investimento em P&D por parte das 

indústrias nacionais, que vem desde o final da Primeira Guerra Mundial, período em que a 



62 

indústria farmacêutica brasileira foi dominada pelos estrangeiros (alemães, franceses e 

estadunidenses), onde a estrutura setorial era composta praticamente por subsidiárias de 

multinacionais (RADAELLI, 2012, SHINZATO; POLI; PORTO, 2015). 

O crescente déficit do setor farmacêutico, que impacta inclusive sobre a balança 

comercial brasileira, e o domínio do mercado nacional pelas multinacionais são um indicativo 

da urgência existente na criação de indústrias farmacoquímicas no país e em de maior 

investimento em P&D, biotecnologia, química fina e produtos nacionais, como enfatizado por 

Vargas e demais autores (2012). Segundo Shinzato; Poli e Porto (2015, p. 32) ao comparar a 

indústria farmacêutica norte-americana e a indústria farmacêutica brasileira em termos do 

percentual da receita investido em P&D, constata-se que a primeira investe 13,13% (próximo 

de três vezes mais) contra 4,89% da segunda. 

Como alternativa à redução da escassez de medicamentos exclusivamente 

nacionais, uma opção estratégica para fortalecer a indústria farmacêutica no Brasil tem sido o 

estímulo à parceria entre as universidades e a indústria, que pode gerar importantes 

contribuições para a pesquisa e inovação de medicamentos. Também uma cultura empresarial 

que incentiva alianças estratégicas entre universidades, NEBs e indústria representa 

importante passo para diversificação do risco no desenvolvimento de novos medicamentos 

(RADAELLI, 2012, ROCHA et al., 2012). 
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6. RESULTADOS 

Este capítulo está estruturado em três partes. Na primeira é delineada a amostra e 

realizada a análise estatística descritiva com a finalidade de caracterizar a população 

pesquisada. Na segunda parte é desenvolvida a análise fatorial confirmatória do modelo de 

mensuração por meio da técnica de modelagem de equações estruturais (MEE), processada 

pelo método Partial Least Squares (PLS), onde são pormenorizadas as relações estruturais 

entre os construtos e testadas as hipóteses de pesquisa. 

6.1 Caracterização da Amostra 

A pesquisa foi finalizada com 67 (sessenta e sete) participantes que responderam 

ao questionário via entrevista pessoal (3%), entrevista por telefone (7%) formulário online 

(90%). Dos 67 questionários preenchidos 7 (sete) foram invalidados por respostas 

incompletas ou por não possuírem aliança estratégica. Portanto, os resultados empíricos 

analisados e apresentados neste trabalho baseiam-se em dados oriundos de 60 (sessenta) casos 

válidos, isto é, questionários coletados sem dados perdidos. 

As empresas pesquisadas atuam em diferentes segmentos do setor farmacêutico, 

que são: 64,3% laboratórios farmacêuticos, 13,3% empresas dedicadas à biotecnologia, 11,3% 

farmacoquímicas, em outros setores ou outras atividades que se relacionam com o setor, 

sendo: 10% redes de farmácia (distribuidor), 8% institutos de pesquisa e 3% em outras 

atividades (ex. kits para diagnósticos, importadora de materiais médicos). 

Em relação ao tamanho das empresas pesquisadas, 16,6% têm menos que 50 

empregados; 24% têm entre 51 e 500 empregados, enquanto 64,5% têm acima de 500 

empregados. Estão situadas em cinco diferentes estados brasileiros, sendo 67,7% em São 

Paulo; 18,3% no Rio de Janeiro, 10% em Minas Gerais, 3% no Paraná e; 1% em Pernambuco. 

Sendo o principal mercado de atuação de 95% das empresas o segmento de saúde humana e 

5% das demais com atuação no segmento de saúde animal. 

Quanto aos gestores respondentes, caracterizados neste estudo como responsáveis 

pelo processo de gestão das alianças ou que participam com esse processo na organização, a 

Tabela 1 mostra a caracterização dos respondentes, em termos do perfil profissional (nível 

hierárquico e o tempo de trabalho na empresa) e do perfil demográfico (idade e gênero). 

Quanto aos níveis hierárquicos os respondentes são 15% de executivos principais ou 

proprietários das empresas, 35% que se reportam ao executivo principal; 41,6%, que se 

reportam ao executivo que se reporta ao executivo principal; enquanto o restante dos 
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respondentes (8,4%) que se dividiu entre gestão intermediária e operacional. Quanto ao tempo 

de trabalho na empresa, o que caracteriza a experiência dos respondentes no contexto em que 

se dão as alianças, tem-se que a maioria dos respondentes, 76,7%, têm menos de 10 (dez) 

anos e 23,3% têm mais de 10 (dez) anos. 

Tabela 1. Caracterização do perfil dos gestores respondentes 

 Quantidade 
Porcentagem 

(%) 

Nível Hierárquico 

Executivo principal ou 

proprietário 
9 15 

Reporta ao executivo 

principal 
21 35 

Reporta ao executivo que se 

reporta ao executivo principal 
25 41,6 

Gestão Intermediária 4 6,7 

Gestão Operacional 1 1,7 

Tempo que trabalha 

na empresa (em anos) 

< 10  

≥ 10  

46 

14 

76,7 

23,3 

Idade  

> 20 ≤ 30 anos 

> 30 ≤ 50 anos 

> 50 anos 

5 

48 

7 

8,3 

80 

11,7 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

41 

19 

68,4 

31,6 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

A maioria, 80%, dos respondentes estão na faixa etária dos 30 a 50 anos de idade. 

Também predominou na pesquisa, 68,4%, de respondentes do gênero masculino. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização das alianças quanto ao tipo, considerando-

se a classificação apresentada em Powell et al. (1996), o estado das alianças (ativa ou inativa) 

e a duração das alianças (em anos de atividade) estudadas nesta pesquisa. Na amostra 

predominou 30% de alianças do tipo P&D, pesquisa e desenvolvimento, e os dados da 

pesquisa foram levantados sobre percentual alto, 91,7%, de alianças ativas. 
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Tabela 2. Caracterização das alianças estratégicas formalizadas pelas empresas amostradas 

Tipos de alianças Quantidade 
Porcentagem 

(%) 

Pesquisa e Desenvolvimento 18 30 

Teste clínico 15 25 

Fornecimento/Distribuição/Vendas 15 25 

Fabricação 9 15 

Licenciamento 3 5 

Estado das 

alianças 

Ativa 

Inativa 

55 

5 

91,7 

8,3 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

6.2 Análises das Relações 

Com a finalidade de realizar o objetivo geral da presente tese, que é descrever a 

relação entre o capital social, o risco relacional, a proatividade e a transformação em alianças, 

procedeu-se à Modelagem em Equações Estruturais - MEE por mínimos quadrados parciais 

(PLS – Partial Least Squares), que implica na avaliação dos modelos de mensuração e 

estrutural. 

Para avaliar a qualidade dos dados coletados e, orientando-se pelas 

recomendações de Chin (2010), a análise dos resultados inicia-se pelo modelo de mensuração 

(reflexivo), que confirma (ou não) se as medidas dos construtos são confiáveis (confiabilidade 

composta) e se apresentam validade (convergente e discriminante). Na sequência, procede-se 

à verificação avaliação modelo estrutural, analisando se as relações entre as variáveis são 

significantes (p≤ 0,05 ou valor “t” entre -1,96 e + 1,96) (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

A aceitação da validade convergente do modelo foi baseada na análise dos valores 

apresentados pela variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE), admitindo-

se o critério de escores ≥ 0,50 e pela Confiabilidade Composta (CC), admitindo-se o critério 

de escores ≥ 0,70. Para avaliar a validade discriminante foram considerados os valores das 

correlações entre as variáveis latentes e os valores da raiz quadrada de AVE. Confirmando-se 

a validade discriminante quando a Raiz2 da AVE do construto for superior aos valores das 

correlações deste construto com os demais construtos constituintes do modelo 

(LOHMÖLLER, 1989). 

O nível de significância das relações apontadas no modelo estrutural foi avaliado 

por meio de teste “t” de student, processado no software SmartPLS, módulo Bootstrapping 

com as seguintes configurações recomendadas por Henseler; Ringle e Sinkovics (2009, p. 



66 

307): (i) Missing Value Algorithm: Casewise Replacement; (ii) Sign Changes: Individual 

Changes; (iii) Cases: 60 (tamanho total da amostra); (iv) Samples: 1000. A significância 

estatística foi considerada válida para um valor “t” de student igual ou superior a 1,96 (que 

corresponde ao p≤0,05) (HAIR et al., 2014). 

6.2.1 Análise da Relação entre Capital Social e Risco Relacional  

Inicialmente foram analisadas as relações entre o Capital social e o Risco 

Relacional. Com base nos resultados mostrados na Figura 4, obtidos pelo teste PLS 

Algorithm, com o uso do software SmartPLS, observa-se que, de modo geral, as cargas 

fatoriais (λ) dos indicadores do Capital Social e do Risco Relacional ficaram acima do 

parâmetro de referência estabelecido (λ=0,3329) pelo programa G*Power e, de modo 

específico, que a variabilidade do Risco Relacional é explicada em 13%  pelo construto 

Capital Social, e demostra ainda a existência de uma relação negativa significativa (β=-

0,360). Isso mostra que quanto mais capital social é acumulado pela organização menos o 

gestor da aliança percebe o Risco Relacional sobre seu parceiro. Esta relação demonstrou ser 

negativa, conforme proposta pela hipótese H1(-) formulada, e mostrou ser significativa uma 

vez que o coeficiente estrutural (β=-0,360) obtido ficou acima do mínimo aceitável (β≥ 

0,1693). 
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Figura 4 Modelo Ajustado da Relação entre Capital Social e Risco Relacional  

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados pesquisa processados no software SmartPLS. 

Para verificar a existência de validade convergente entre essa relação foram 

observados os valores da variância média extraída - AVE e da Confiabilidade Composta, os 

quais devem ser iguais ou superiores a 0,5 e 0,7, respectivamente. 

Os resultados obtidos (Tabela 3) depois do modelo ajustado (extraído o indicador 

CC_4 com carga fatorial abaixo da carga mínima aceitável para este estudo λ=0,339 obtida 

pelo G*Power) mostram que a relação entre os construtos apresenta validade convergente e 

consistência interna uma vez que os respectivos valores da AVE e da Confiabilidade 

Composta estão acima dos parâmetros indicados por Hair et al. (2014; 2009). 
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 Tabela 3. Medidas de ajuste para a relação entre os construtos Capital Social e Risco 

Relacional  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

A validade discriminante para esta relação foi testada observando se os valores 

das raízes quadradas da AVE (realçadas em negrito) de cada variável latente são superiores 

aos valores das correlações com as demais variáveis latentes, conforme recomendado por 

Lohmöller (1989). Os resultados da Tabela 4 mostram que existe validade discriminante para 

todos os construtos desta relação, indicando que a relação entre os construtos é confiável e 

consistente em sua mensuração. 

Tabela 4. Correlações e raízes quadradas da AVE entre os construtos Capital Social e Risco 

Relacional  

  Cognitiva Comportamento Cooperação Estrutural 
Risco 

Relacional 

Cognitiva 0,804         

Comportamento -0,274 0,754       

Cooperação -0,265 0,250 0,723     

Estrutural 0,501 -0,122 -0,227 0,750   

Risco Relacional 0,581 -0,155 -0,393 0,680 0,722 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

Quando se considera a Estatística “t” de student obtida a partir do Bootstrapping 

(n= 60; 1000 reamostragens), tem-se ainda que o modelo (Figura 5) se mostra estatisticamente 

significante, com o valor “t” de student (t= 2,681) maior que o parâmetro de referência 

recomendado na literatura (≥ 1,96) (HAIR et al., 2009). Assim, o resultado deste teste aceita a 

hipótese H1 (o aumento do Capital Social influencia na redução do Risco Relacional 

percebido pelos gestores nas alianças estratégicas contratuais). 

  AVE Raiz2 (AVE) 
Confiabilidade 

Composta (CC) 

Cognitiva 0,646 0,804 0,845 

Comportamento 0,568 0,754 0,787 

Cooperação 0,523 0,723 0,766 

Estrutural 0,562 0,750 0,791 

Risco Relacional 0,521 0,722 0,745 
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Figura 5. Estatística “t” de student para a relação entre Capital Social e Risco Relacional 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 reamostragens) do software SmartPLS. 

6.2.2 Análise das Relações entre Capital Social, Proatividade e Transformação em 

Aliança. 

A segunda e terceira hipóteses testadas tratam das relações entre o Capital Social 

e, respectivamente, a Proatividade e a Transformação em Alianças, assim propostas: a H2 

pressupõe que o Capital Social influencia positivamente a Proatividade, isto é, o aumento do 

Capital Social pela organização favorece os esforços para a identificação e exploração de 

oportunidades de parceria para formação de uma nova aliança; na mesma linha, a H3 

pressupõe que o Capital Social influencia positivamente a Transformação em Alianças, isto é, 

o Capital Social acumulado pela organização favorece as ações de mudanças em alianças 

estratégicas contratuais. Por estarem abaixo das cargas fatoriais mínimas estabelecidas pelo 

G*Power (λ=0,339), o modelo de mensuração fora ajustado após a exclusão de 1 (um) 

indicador de mensuração de cada um dos construtos, Proatividade (PA_3) e Transformação 
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(TA_3) e, assim, atendeu aos critérios estatísticos de validade convergente (HAIR et al., 

2014), conforme se pode verificar na Figura 6. 

Figura 6. Relação entre o Capital Social, Proatividade em Aliança e Transformação em 

Aliança. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no software 

SmartPLS.  

Os resultados constantes da Figura 6 levam às seguintes análises e considerações: 

os construtos Proatividade e a Transformação em Alianças são explicados, respectivamente, 

em 9,8% e em 30,9% pelo construto do Capital Social. Demonstra relações positivas entre os 

construtos, β=0,313 (Proatividade) e β= 0,556 (Transformação), apresentando cargas 

estruturais positivas acima do valor mínimo (β=0,1693) estabelecido para este estudo a partir 

do software G*Power. 

Pela análise dos valores apresentados pela AVE e Confiabilidade Composta (CC), 

constantes na Tabela 5, o modelo em questão apresenta validade convergente e confiabilidade 

interna, pois são superiores aos parâmetros exigidos por Hair et al. (2009; 2014), quer seja o 

valor para AVE≥0,5 e para CC ≥0,7. 
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Tabela 5. Medidas ajustadas para a relação entre Capital Social, Proatividade e 

Transformação em Alianças. 

  AVE Raiz2 (AVE) 
Confiabilidade 

Composta 

C_Social 0,408 0,639 0,860 

Cognitiva 0,646 0,804 0,845 

Estrutural 0,563 0,750 0,791 

Proatividade 0,555 0,745 0,702 

Relacional 0,521 0,722 0,745 

Transformação 0,559 0,748 0,706 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

A relação também apresentou validade discriminante, pois as correlações entre 

variáveis, calculadas a partir das raízes quadradas da AVE para esta relação, mostram que as 

cargas fatoriais dos indicadores (Tabela 6) apresentam valores maiores em suas respectivas 

variáveis latentes do que em qualquer outra variável (FORNELL; LARCKER, 1981). 

Tabela 6. Correlações e raízes da AVE para os construtos Capital Social, Proatividade e 

Transformação em Alianças. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

Uma vez garantida a validade convergente e discriminante do modelo de 

mensuração, bem como a sua confiabilidade dos construtos Capital Social, Proatividade e 

Transformação em Alianças, o passo seguinte é verificar os coeficientes estruturais para saber 

se as relações entre as variáveis (VI e VD’s) são significantes (t≥1,96 é significante a p<0,05). 

Os testes para verificar a significância das relações, processados a partir do 

módulo Bootstrapping do software SmartPLS, mostraram (Figura 7) que, pelos resultados da 

estatística “t” de student, as relações se apresentam significantes. Para a relação Capital Social 

e Proatividade o valor de t= 3,436 e para a relação Capital Social e Transformação o valor t= 

5,574, ambas as relações com p-valor <0,005. Assim, permite-se aceitar as hipóteses H2 e H3. 

A aceitação da H2 (o aumento do Capital Social influencia positivamente a Proatividade em 

alianças estratégicas contratuais) significa que na medida em que a organização dispõe de 

  C_Social Cognitiva Estrutural Proatividade Relacional Transformação 

C_Social 0,639           

Cognitiva 0,825 0,804         

Estrutural 0,860 0,504 0,750       

Proatividade 0,313 0,169 0,436 0,745     

Relacional 0,866 0,574 0,683 0,172 0,722   

Transformação 0,556 0,467 0,495 0,187 0,431 0,748 



72 

mais Capital Social aumentam os esforços de identificação e exploração de oportunidades de 

parceria para a formação de alianças (Proatividade). A confirmação da H3 (o aumento do 

Capital Social influencia positivamente a Transformação em alianças estratégicas contratuais) 

significa que na medida em que a organização dispõe de mais Capital Social mais disposição 

tem para promover mudanças na aliança vigente. 

Figura 7. Estatística “t” de student para a relação entre Capital Social, Proatividade e 

Transformação em Alianças 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 amostragens) do software SmartPLS. 

6.2.3 Análise das Relações entre Capital Social, Risco Relacional, Proatividade e 

Transformação em Alianças. 

Enquanto as subseções anteriores apresentaram as análises estatísticas das 

relações diretas do modelo causal proposto nesta pesquisa, isto é, relações que se firmam 

entre duas variáveis (independente e dependente),  

A fim de melhor organizar e apresentar as análises conjuntas realizadas, esta 

subseção está organizada em três partes. A primeira descreveu os testes e análises de todos os 

construtos processados conjuntamente, iniciando-se pelo modelo de mensuração e na 

sequência o modelo estrutural, cujos resultados são apresentados nas Figuras 8 e 9. 
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Foram realizados testes (em conjunto) das variáveis do modelo para verificar se os 

coeficientes estruturais entre as relações atendiam os parâmetros estabelecidos no G*Power, 

onde o valor mínimo dos coeficientes deve ser β≥ 0,1693. Os resultados sintetizados na 

Tabela 7 confirmam que o modelo apresenta validade convergente, validade discriminante e 

consistência interna. Foram utilizados como parâmetros os mesmos valores já considerados 

anteriormente, AVE (≥0,5) e Confiabilidade Composta (≥0,7) e quase a totalidade dos escores 

estão acima destes valores. Exceto para o Capital Social e o Risco Relacional, que 

apresentaram, respectivamente AVE=0,408 e AVE=0,337, porém esses valores não 

prejudicam a validade convergente do modelo, pois não é necessário que a totalidade das 

cargas seja superior aos parâmetros estabelecidos (CHIN, 1998).  

Tabela 7. Medidas ajustadas para a relação entre os construtos Capital Social, Risco 

Relacional, Proatividade em Aliança e Transformação em Aliança 

  AVE Raiz2 (AVE) 
Confiabilidade 

Composta 

C_Social 0,408. 0,639 0,860 

Cognitiva 0,646 0,804 0,845 

Comportamento 0,568 0,753 0,787 

Cooperação 0,522 0,723 0,766 

Estrutural 0,562 0,750 0,791 

Proatividade 0,563 0,750 0,719 

Relacional 0,521 0,722 0,745 

Risco Relacional 0,337. 0,580 0,737 

Transformação 0,559 0,748 0,706 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

Também se confirmou, via matriz de correlações e as raízes quadradas da AVE, a 

validade discriminante (Tabela 10) do modelo. A partir destes dados consolidados, afirma-se 

que o modelo apresenta validade convergente e discriminante. A relação conjunta entre os 

construtos também apresentou validade discriminante, conforme a Tabela 8, onde pelos 

critérios de Fornell e Larcker (1981) nas correlações entre as variáveis, a carga do indicador 

de mensuração deve apresentar valor maior com o seu construto do que com outros construtos 

do modelo de mensuração. 
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Tabela 8. Correlações e raízes de AVE para os construtos Capital Social, Risco Relacional, 

Proatividade em Alianças e Transformação em Alianças 

  CS CC CP. CO CE PA CR RR TA. 

CS 0,639 
        

CC 0,828 0,804 
       

CP -0,221 -0,274 0,753 
      

CO -0,339 -0,264 0,251 0,723 
     

CE 0,856 0,503 -0,122 -0,227 0,750 
    

PA 0,301 0,171 0,145 0,005 0,431 0,750 
   

CR 0,867 0,576 -0,154 -0,393 0,682 0,150 0,722 
  

RR -0,356 -0,343 0,802 0,779 -0,223 0,100 -0,347 0,580 
 

TA 0,554 0,466 -0,024 -0,083 0,495 0,141 0,431 -0,070 0,748 

CS=capital social; CC=capital cognição; CP=comportamento; CO=cooperação; 

PA=proatividade; CR=capital relacional; RR= risco relacional; TA=transformação em 

aliança. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

Com base na Figura 8 considera-se que os coeficientes estruturais das relações 

causais processadas conjuntamente, em único modelo, apresentaram valores superiores ao 

parâmetro obtido pelo G*Power (β≥0,1693) para o presente estudo, exceto para a relação 

entre Risco Relacional e Transformação em Alianças cuja carga estrutural (β=0,145) para esse 

modelo ficou abaixo do parâmetro estabelecido pela análise fornecida, o que se recomenda 

(HAIR et al, 2014) nem dar prosseguimento ao teste “t” de significância estatística para tal 

relação. Com isso, rejeita-se a H6 (o aumento na percepção de Risco Relacional influencia 

positivamente a Transformação em alianças estratégicas contratuais).  
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Figura 8. Relação entre Capital Social, Risco Relacional, Proatividade em Aliança e 

Transformação em Aliança. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no software 

SmartPLS. 

Para verificar a significância das relações do modelo estrutural, realizou-se o teste 

estatístico “t” de student (Figura 9), cujos resultados mostram que entre as relações diretas 

(caminhos diretos entre variável independente e variável dependente) apenas algumas foram 

estatisticamente significativas, tais como: Capital Social e Risco Relacional (t=2,520); Capital 

Social e Proatividade em Aliança (t=3,034) e Capital Social e Transformação em Alianças 

(t=5,325), em oposição à relação entre Risco Relacional e Proatividade em Alianças 

(t=1,351), que, apresentou coeficiente estrutural não significante, isto é valor t<1,96. Assim, a 

H4 (o aumento na percepção de Risco Relacional influencia positivamente a Proatividade em 

alianças estratégicas contratuais) foi rejeitada. 
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Figura 9. Estatística “t” de student para a relação entre o Capital Social, Risco Relacional, 

Proatividade em Aliança e Transformação em Aliança. 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 reamostragens) do software SmartPLS. 

6.2.4 Relação de mediação e moderação entre os construtos Capital Social, Risco 

Relacional e Proatividade em Alianças 

A presente subseção dá prosseguimento às análises estatísticas das relações 

causais do modelo que contemplam uma terceira variável, que pode assumir função 

mediadora e/ou moderadora entre variáveis independentes e variáveis dependentes no modelo 

estrutural (BARON; KENNY, 1986). 

Na busca de uma maior compreensão acerca da interação entre as variáveis 

independente (VI) e dependente (VD), e na tentativa de explicar quando, como e porque as 

relações entre os construtos ocorreram, foram testadas e analisadas as presenças de efeitos de 

mediação (VM) e de moderação (VMo) (BARON; KENNY, 1986; KIM; KAYE; WRIGHT, 

2001). 



77 

A análise estatística de mediação teve por interesse verificar se a relação entre 

Capital Social (VI) e Proatividade em Alianças (VD) foi influenciada pela variável mediadora 

Risco Relacional Percebido (VM). Considera-se a presença da função mediadora na relação 

entre a VI e a VD nas seguintes condições: uma vez inserida a VM no modelo, a relação 

direta de impacto da VI sobre VD pode ficar neutra ou ter sua influencia enfraquecida por 

interveniência da VM. (KIM; KAYE; WRIGHT, 2001).  

A análise estatística da moderação visa mensurar e testar se a interação entre 

Capital Social (VI) e o Risco Relacional Percebido (VMo), uma vez configurada e processada 

no modelo de moderação, muda a força (aumento ou redução) e/ou a direção (+ ou -) da 

relação entre as variáveis independentes (Capital Social e Risco Relacional Percebido) e as 

variáveis dependentes (Proatividade e Transformação em Alianças) do modelo (BARON; 

KENNY, 1986). 

Para caracterizar o “termo de interação” (CS*Risco) que impacta sobre as 

variáveis dependentes, respectivamente, a Proatividade e a Transformação em Alianças, o 

construto Risco Relacional assumiu a função de variável moderadora (Moderator Variable) e 

o construto Capital Social como variável preditora (Predictor Variable). O efeito de interação 

para a geração do fator moderador utilizou os valores originais dos indicadores para a 

multiplicação (Interaction effect term generation). Foram consideradas como parâmetro para 

análise e validação do efeito moderador, as possíveis alterações na direção e/ou na força das 

relações causais (BARON; KENNY, 1986). A análise considerou a significância para valor 

t≥1,96 para o caminho que liga o termo de interação e as variáveis dependentes (HAIR et al., 

2014). 

A análise da relação conjunta entre os construtos Capital Social (CS), Risco 

Relacional (RR) e Proatividade em Alianças (PA) inicia-se pela verificação de uma possível 

existência de efeito mediador do RR sobre a relação direta entre CS e PA. Os resultados 

(Figura 8) mostraram que quando as relações são analisadas em conjunto (CS-RR-PA), a 

carga estrutural da relação direta entre CS e PA apresentou leve aumento, (de β=0,313, Figura 

6 para β=0,385, Figura 8). Verifica-se ainda que a inclusão do construto RR como variável 

mediadora aumentou o poder de explicação da variabilidade do Capital Social em relação à 

Proatividade em Aliança (de 9,8% na Figura 6 para 14% na Figura 8). Condições estas que 

indicam que o Risco Relacional media a relação entre o Capital Social e a Proatividade em 

Alianças. Porém, apesar das confirmações de validade convergente (AVE≥0,5), de 

confiabilidade interna (Confiabilidade Composta ≥0,7) (escores da Tabela 9) e de validade 
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discriminante (escores da raiz da AVE≥0,7) (Tabelas 9 e Tabela 10) do modelo de 

mensuração, o coeficiente estrutural obtido pelo procedimento de Bootstrapping, executado 

para teste de significância do efeito de mediação do Risco Relacional (VM) entre o Capital 

Social (VI) e Proatividade em Alianças (VD) apontou valor abaixo (t=1,351) do critério 

mínimo para a significância (t≥1,96), portanto não se confirmando o efeito de mediação do 

Risco Relacional entre os demais construtos. 

Passando-se à etapa de análise do efeito de moderação (Mo), as mensurações e 

testes foram também realizados com o auxílio do software SmartPLS. em duas etapas. 

Primeiramente configurou-se um modelo de moderação (Create Moderating Effect) que foi 

testado pelo algoritmo PLS. Na sequência executou-se o procedimento de Bootstrapping 

(n=60 e 1000 reamostragens), usando-se a opção no sign changes para conduzir o teste de 

significância para a relação entre o termo de interação (CS*RR) e a variável dependente (PA) 

(HAIR et al., 2014). 

Os resultados obtidos (Figura 10) mostram que o construto Risco Relacional se 

constitui fator moderador na relação entre o Capital Social (VI) e a Proatividade em Aliança 

(VD). Tal fato pôde ser observado quando da inclusão do fator moderador (CS*Risco), que 

resultou em coeficiente que aponta para uma interação positiva (β=0,964) entre a VM e a VD; 

que provocou a alteração na carga estrutural entre Capital Social (de β=0,379 para β=-0,146) 

e, também, no poder de explicação da variabilidade entre os construtos (de 13,4% para 

35,5%). Portanto, a relação conjunta entre o Risco Relacional e o Capital Social impacta 

positivamente e explica 33,5% a variabilidade existente no construto Proatividade em 

Alianças. 
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Figura 10. Relação de moderação do Risco Relacional na relação entre Capital Social e 

Proatividade em Alianças 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no software 

SmartPLS. 

 

Com relação à estatística “t” de student, que verifica a existência de significância 

na relação, a relação do fator moderador com a Proatividade em Aliança apresentou 

significância com valor t=2,418 e p-valor <0,005 (Figura 11). Com isso, aceita-se a H5 (o 

Risco Relacional modera a relação entre Capital Social e a Proatividade em Aliança). 
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Figura 11. Estatística “t” de student para a relação de moderação do Risco Relacional sobre o 

Capital Social e a Proatividade em Alianças. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 reamostragens) do software SmartPLS. 

6.2.5 Relação de mediação e moderação entre os construtos Capital Social, Risco 

Relacional e Transformação em Alianças 

A análise da relação conjunta entre os construtos Capital Social, Risco Relacional 

e Transformação em Alianças inicia-se com a verificação de uma possível existência de efeito 

mediador do Risco Relacional sobre a relação causal entre o Capital Social e a Transformação 

em Alianças. Os resultados (Figura 8) mostraram que a carga estrutural da relação entre 

Capital Social e Transformação em Aliança teve um leve aumento (de β=0,556, Figura 6 para 

β=0,606, Figura 8). Verifica-se ainda que a inclusão do construto Risco Relacional aumentou 

o poder de explicação da variabilidade do Capital Social em relação à Transformação em 

Alianças (de 30,9% - Figura 6 para 32,5% - Figura 8). Condições estas que indicam que o 

Risco Relacional atua mediando a relação entre o Capital Social e Transformação em 

Alianças. Os resultados constantes da Tabela 7 e da Tabela 8 confirmam a validade 

convergente (AVE≥0,5), confiabilidade interna (Confiabilidade Composta ≥0,7) (Tabela 7) e 

validade discriminante (escores da raiz da AVE≥0,7) para o modelo de mensuração. 
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O teste de significância (verificação do valor “t” de student) da relação entre 

Capital Social e Transformação em Alianças, mediada pelo Risco Relacional, apontou valor 

(t=1,574) (Figura 9) abaixo do recomendando (t≥1,96) (HAIR et al., 2014), com isso 

evidenciando-se que o Risco Relacional não exerce função mediadora sobre a relação Capital 

Social e Transformação em Alianças. 

Os resultados obtidos (Figura 12) mostram que testadas conjuntamente as relações 

entre os três construtos (Capital Social, Risco Relacional e Transformação em Alianças), o 

construto Risco Relacional exerce efeito moderador sobre a relação Capital Social (VI) e 

Transformação em Alianças (VD). Tal fato pôde ser observado quando da inclusão do fator 

moderador (CS*Risco), o coeficiente resultante aponta para uma interação positiva (β=0,963) 

entre Risco Relacional e Transformação em Alianças; que provocou uma redução na carga 

estrutural entre Capital Social e Transformação em Alianças (de β=0,556, Figura 7 para β=-

0,088, Figura 12). Também aumentou o poder de explicação da variabilidade entre os 

construtos (de 30,9%, Figura 6 para 42,5%, Figura 12). Portanto, a relação conjunta entre  

Risco Relacional e Capital Social mostra um coeficiente estrutural (β=0,963) de impacto 

positivo sobre a Transformação em Alianças e explica 42,5% da variabilidade existente sobre 

esta variável dependente.  
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Figura 12. Relação de moderação do Risco Relacional na relação entre Capital Social e 

Transformação em Alianças 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 amostragens) do software SmartPLS. 

O coeficiente estrutural obtido pelo procedimento de Bootstrapping, executado 

para teste de significância da relação entre o Capital Social (VI) e a Transformação em 

Alianças (VD), que é moderada pelo Risco Relacional (VMo) e a apontou valor (t=2,534) 

(Figura 13) acima do recomendando (valor t entre -1,96 e + 1,96) (HAIR et al., 2014), com 

isso aceita-se a H7 (o Risco Relacional modera a relação entre o Capital Social e a 

Transformação em Alianças). 
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Figura 13. Estatística “t” de student para moderação do Risco Relacional sobre a relação 

Capital Social e Transformação em Alianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa processados no módulo 

Bootstrapping (n=60; 1000 reamostragens) do software SmartPLS. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção busca-se tratar como o aspecto mais importante desta tese: o que a 

pesquisa como um todo, os dados e as análises significam? Para responder esta questão 

retoma-se aos objetivos específicos orientadores deste trabalho, quer sejam: (1) caracterizar as 

dimensões do capital social; (2) caracterizar as dimensões do risco relacional (cooperação e 

comportamento do parceiro); (3) propor um modelo de pesquisa com as relações entre 

construtos; (4) avaliar o modelo proposto. 

Quanto à concretização do primeiro objetivo destaca-se que na perspectiva 

multifacetada do Capital Social, na proposição seminal de Nahapiet e Ghoshal (1998), são 

bem poucos os estudos empíricos existentes anteriormente que tenham investigado o 

construto no conjunto de suas dimensões constituintes (cognitiva, estrutural e relacional), a 

grande maioria investiga suas dimensões de forma desagregada, possibilitando explorar 

apenas parte dos múltiplos significados de Capital Social. A caracterização das dimensões do 

Capital Social atendeu dois amplos interesses do estudo. O primeiro a necessidade de 

compreender os múltiplos significados explícitos e implícitos em cada uma das três 

dimensões. Em segundo, por decorrência do primeiro, é que para que fosse possível investigar 

seu impacto no contexto de alianças foi preciso identificar e selecionar na literatura um 

conjunto de indicadores que possibilitassem reconhecer e aferir se, efetiva e eficientemente, 

as lentes do capital social são bem ajustadas para pesquisa e aplicação no contexto de alianças 

no setor farmacêutico. 

Todos os indicadores de mensuração das três dimensões foram extraídos de bases 

teóricas das mais citadas e já testadas empiricamente (TURNER, 2011; KRAUSE; 

HALDFIELD; TYLER, 2007; LAWSON; TYLER; COSINS, 2008). Embora os resultados 

estatísticos favoreçam o conjunto de indicadores como variáveis de medida do Capital Social, 

houve a necessidade de lidar com alguns desafios teóricos e práticos, pois cada uma das 

dimensões tem uma relação muito próxima umas com as outras e ao mesmo tempo têm quer 

ser entendidas como única, isto apontou para a necessidade de buscar o aperfeiçoamento dos 

itens utilizados nas escalas de mensuração do Capital Social no contexto de alianças. 

Quanto à realização do segundo objetivo, no que tange a caracterizar as dimensões 

do Risco Relacional, foi alcançado com indicadores de mensuração extraídos de várias 

literaturas (DAS; TENG, 2001; DELERUE, 2005; YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999), 

as quais foram adaptadas aos construtos comportamento do parceiro e cooperação, 

premeditados nesta tese as dimensões do Risco Relacional (DAS; TENG, 2001). O risco 
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quanto à cooperação está associado com a inabilidade da cooperação interorganizacional não 

funcionar. Este construto considera aspecto como: conflito de interesses, dificuldade de 

compartilhar conhecimento, conflito de interesses entre parceiros. O risco quanto ao 

comportamento do parceiro está associado com agir de modo oportunista á dependência do 

outro. Este construto considera o descumprimento de promessa, à apropriação indevida de 

recursos oriundos da parceria, mentir. Ainda que o conjunto dos itens de mensuração dos 

construtos tenham atendido aos critérios estatísticos de confiabilidade, a escala de mensuração 

conteve itens que são indiretos e subjetivos (ex. descumprir promessa, distorcer informações), 

podendo levar a inconsistência sútil dos resultados. 

Para a concretização do terceiro objetivo, a proposição do modelo de pesquisa, 

este foi desdobrado em dois modelos, o estrutural (Figura 1) e o de mensuração (Figura 2), 

que sintetizaram as relações causais entre os construtos investigados. Para as relações causais 

conjecturadas a partir do referencial teórico, foram formuladas sete hipóteses, as quais foram 

testadas estatisticamente (MEE-PLS), para a aceitação ou rejeição. O modelo proposto teve a 

finalidade de verificar o quanto Proatividade e a Transformação em Alianças estão associadas 

com o Capital Social, por meio de três construtos: capital estrutural, capital cognitivo e capital 

relacional; e com o Risco Relacional, por meio de outros dois construtos: risco de 

comportamento do parceiro e risco de cooperação. 

Quanto ao quarto e último objetivo, que é analisar o modelo de pesquisa proposto, 

entende-se que os resultados obtidos por meio da análise de MEE-PLS, com o auxílio do 

software SmartPLS, mostraram que existe coerência entre a base teórica referenciada e os 

dados empíricos levantados. 

O modelo apresentou significância estatística para cinco (H1, H2, H3, H5 e H7) 

das sete hipóteses formuladas e boa aderência aos dados, mostrando que os construtos se 

refletem nas suas respectivas dimensões (Capital Social e Risco Relacional) ou itens de 

mensuração (Proatividade e Transformação em Alianças).  

Os resultados obtidos mostraram que o Capital Social exerce influencia sobre o 

Risco Relacional percebido pelos gestores das alianças e sobre a Proatividade e a 

Transformação em Alianças. Porém, sob o efeito moderador do Risco Relacional o Capital 

Social reduz a execução das rotinas de Proatividade e a Transformação em Alianças. O Risco 

Relacional, por si só, não se mostrou capaz de influenciar a execução de ambas as rotinas. 

Os resultados obtidos mostraram que o Capital Social exerce influencia sobre o 

Risco Relacional percebido pelos gestores das alianças e sobre a Proatividade e a 

Transformação em Alianças. Porém, sob o efeito moderador do Risco Relacional o Capital 
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Social reduz a execução das rotinas de Proatividade e de Transformação em Alianças. O 

Risco Relacional, por si só, não se mostrou capaz de influenciar a execução de ambas as 

rotinas. 

Os testes realizados estão de acordo com as abordagens estudadas, quando 

Nahapiet e Ghoshal (1998) propõem a abordagem do Capital Social e apresentam suas três 

dimensões constituintes: cognitiva, estrutura e relacional. O mesmo ocorreu com Das e Teng 

(1986, 2001) quando descreveram o Risco Relacional em termos de aspectos 

comportamentais (oportunismo do parceiro) e aspectos associados à ineficiência da 

cooperação em si, que aqui assumem duas dimensões: riscos de cooperação e riscos de 

comportamento do parceiro. Por fim, os construtos Proatividade em Alianças e 

Transformação em Alianças que são descritos por Schilke e Goerzen (2010) como rotinas 

organizacionais ou dimensões independentes que constituem a capacidade de gestão de 

alianças ou capacidade relacional. 

Partindo-se das hipóteses formuladas no modelo estrutural foram realizadas 

análises para averiguar a existência de validade convergente e discriminante e consistência 

interna dos construtos de interesse, bem como foram testadas se tais relações são 

estatisticamente significantes. 

Os resultados confirmaram as hipóteses de relação direta (VI-VD) entre o Capital 

Social e a Risco Relacional (H1); o Capital Social e Proatividade em Aliança (H2) e o Capital 

Social e Transformação em Aliança (H3), bem como as hipóteses de relação indireta (VI-

M/Mo-VD) entre Capital Social, Risco Relacional e Proatividade em Aliança (H5) e Capital 

Social, Risco Relacional e Transformação em Aliança (H7). Os resultados rejeitaram as 

hipóteses de relação direta entre Risco Relacional e Proatividade em Aliança (H4) e Risco 

Relacional e Transformação em Aliança (H6). O Quadro 4 sintetiza os resultados obtidos pelo 

processamento da MEE-PLS. 

Quadro 4. Síntese dos resultados obtidos pelas análises da MEE-PLS 

Hipóteses 
Efeito 

proposto 

Coeficientes 

Estruturais 
Valor t p-valor 

Suporte à 

Hipótese 

H1: CSRR - -0,360 2,681 0,010 sim 

H2: CSProatividade + 0.313 3,436 0,000 sim 

H3: CSTransformação + 0,556 5,574 0,000 sim 

H4: RR Proatividade + 0,161 0,654 0,319 não 

H5: RRModCSProatividade + 0,984 2,700 0,011 sim 

H6: RRTransformação + -0,064 0,346 0,373 não 

H7: RRModCSTransformação + 0,963 2,534 0,017 sim 

Obs.: CS=Capital Social; RR=Risco Relacional; Mod=Moderação. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 
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A proposta para efeito na hipótese 1 (H1) é negativa, na medida em que um 

aumento do Capital Social resultará na redução do risco relacional percebido pelo gestor. 

Significa que quando o gestor percebe que a incerteza comportamental do parceiro é alta e /ou 

que a cooperação está difícil de concretizar, devido à incompatibilidade de objetivos, rigidez à 

mudança da aliança, ele tende a recorrer à rede de relacionamento como fonte de informações. 

Como normalmente ele tende a buscá-las em pessoas em quem confia, com quem tem vínculo 

(negócio ou cooperação) estabelecido e/ou com quem compartilha suas crenças e atitudes, isto 

faz com que as informações sejam percebidas como acuradas e relevantes. Portanto, ao 

mesmo tempo em que a rede de relacionamentos pode ser entendida como uma fonte que 

acelera o tempo, a relevância e a qualidade da informação (ADLER; KWON, 2002), as 

conexões e acessos a várias fontes de informação podem aumentar a absorção de informação 

e as crenças pessoais do gestor sobre o seu nível de conhecimento em uma dada área ou uma 

situação (COHEN; LEVINTHAL, 1990), fazendo com que ele superestime sua base de 

conhecimento e/ou subestime o risco, uma vez que as informações obtidas na rede são 

percebidas como acuradas e relevantes e propiciam senso de controle. 

A aceitação desta hipótese de pesquisa evidencia que, por si só, o Capital Social 

se confirma como fator de influencia direta sobre o risco percebido em alianças, pois, nesta 

amostra pesquisada, mostrou contribuir para reduzir a percepção de risco quanto à 

probabilidade e as consequências do parceiro agir oportunisticamente e/ou da cooperação em 

si não alcançar as expectativas desejadas e os objetivos previsto. De toda forma, entende-se 

que o construto Capital Social seja utilizado com cautela, já que a estimação PLS é uma 

técnica ainda exploratória. Ou seja, nas pesquisas futuras, esses construtos devem ser testados 

por análise confirmatória como parte do processo metodológico. 

Quanto à hipótese 2 (H2) do estudo, sugeriu-se um efeito positivo em função de 

que um aumento no Capital Social conduzirá a um aumento das rotinas de Proatividade em 

Aliança. Como um aumento do Capital Social quer dizer que, por parte de uma empresa há: 

mais confiança depositada nos membros integrantes da rede de relacionamento, mais vínculos 

de parceria e cooperação estão sendo estabelecidos e fortalecidos e que o compartilhamento 

de informações, objetivos e valores, e que o respeito mútuo entre os membros da rede são 

observados, praticados e preservados. A proatividade em aliança significa empreender rotinas 

organizacionais para identificar oportunidades de parceria potencialmente valiosas e agir em 

resposta às oportunidades identificadas (SCHILKE; GOERZEN, 2010). 

Este resultado corrobora o postulado teórico de que o esforço de busca proativa 

requer relacionamentos sociais, onde a quantidade de interações em redes sociais aumenta tal 
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esforço (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001), o empreendedor em aliança por 

meio das interações sociais interorganizacionais intensifica o processo de aquisição de 

conhecimento de oportunidades porque as pessoas compartilharão informações no âmbito 

pessoal e o ajudará a ser proativamente vigilante com informações relacionadas ao mercado 

de fatores estratégicos
3
, seja diretamente com os próprios integrantes da rede, ou seja, com 

potenciais parceiros indicados por membros integrantes desta rede. 

O Capital Social, na sua multidimensionalidade se mostra como potencial 

antecedente no processo de reconhecimento de oportunidades empreendedoras em alianças, 

que se constitui nas rotinas de Proatividade em Alianças. 

A terceira hipótese (H3) descreve que quanto mais Capital Social é acumulado 

pela empresa maior tende a ser a disposição para promover mudanças ou ajustes nas 

condições da aliança vigente, isto é empreender rotinas de Transformação em Aliança, que 

visam à renovação estratégica e operacional das condições vigentes em uma parceria, por 

meio da realização de ajustes necessários demandados pelo ambiente ou pelas próprias 

necessidades de uma ou ambas as empresas parceiras na aliança (SCHILKE; GOERZEN, 

2010). 

A Transformação em Aliança pressupõe flexibilidade da empresa para reconhecer 

no ambiente uma nova tecnologia, uma nova demanda do mercado ou uma nova necessidade 

do seu parceiro e mudar as condições vigentes na aliança. Neste processo de renovação o 

gestor da aliança, assim como o gestor-empreendedor quando promove a renovação 

estratégica do seu negócio (KREISER, et al., 2010), se depara com incertezas e recorre às 

fontes de informação e de influencias confiáveis para tomar a decisão, em especial na sua rede 

de relacionamentos sociais construídas em decorrência de sucessivas interações de negócio 

(ex. cliente, fornecedor, distribuidor). 

Os resultados dos testes estatísticos mostraram um efeito de 30,9% do Capital 

Social sobre a Transformação em Aliança, que é considerado grande, segundo os critérios de 

Cohen (1988) (R
2
=2% pequeno; R

2
=13% médio e R

2
=26% grande). A confirmação da H3 por 

atendimento ao critério de significância traz uma contribuição teórica para os estudos sobre 

capacidade de gestão de alianças, na medida em que traz à tona o construto Capital Social 

como potencial antecedente da flexibilidade estratégica e operacional necessária para que se 

                                                 

 

3
 São mercados onde os recursos necessários para implementar uma estratégia são adquiridos 

(BARNEY, 1986, p. 1231). 
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procedam as transformações nas alianças ao longo do tempo, o que, segundo Schilke e 

Goerzen (2010), não têm sido exploradas pelas empresas e nem pelos estudos teóricos. 

A quarta hipótese (H4) pressupôs que, na medida em que aumenta o Risco 

Relacional percebido pelo gestor da aliança, aumenta também o interesse pela Proatividade 

em Aliança. Significa que o Risco Relacional aumenta na medida em que o gestor percebe 

que a empresa parceira atual na aliança passa a: distorcer informações e fatos de interesse da 

parceria, deixar de cumprir promessas, apresentar objetivos conflitantes à aliança, ou, ainda, 

resistir a fazer mudanças necessárias à aliança e dificultar o compartilhamento de 

informações, é quando se torna eminente a necessidade de empreender esforços para 

identificar novo parceiro para a formação de aliança. Afinal o atual parceiro está deixando de 

atender o intento estratégico básico da parceria, que é uma parte cooperar com a outra para o 

alcance dos objetivos de negócio que não podem ser alcançados separadamente (DAS; TENG, 

2001; KALE; DYER; SIGH, 2002). 

No entanto, a relação entre Risco Relacional e Proatividade em Aliança não se 

mostrou estatisticamente significativa para esta amostra pesquisada na indústria farmacêutica. 

Portanto, a explicação para a rejeição da H4 pode estar no fato de que: mesmo que a empresa 

se depare na aliança com problemas relacionados à cooperação insatisfatória ou ao 

comportamento do parceiro (Risco Relacional), por si só tais problemas não são motivadores 

diretos para a busca de novas oportunidades para formação de parcerias. Portanto, não parece 

ser um fator intrínseco à relação de parceria (ex. Risco Relacional) o que justificaria ou 

mobilizaria as empresas pesquisadas da indústria farmacêutica a anteciparem esforços para 

identificar potenciais parceiros. Por outro lado, segundo Granovetter (1985), o aspecto 

empreendedor de alianças está enraizado na perspectiva da rede social, isto é, na rede 

interorganizacional em que uma empresa conduz os seus negócios reside sua potencial fonte 

de disposição e estímulo para a busca proativa de oportunidades de parcerias estratégicas No 

caso da indústria farmacêutica as oportunidades de parcerias têm sido comumente encontradas 

nos interstícios entre a empresa, universidades, laboratórios de pesquisa, fornecedores e 

clientes. 

A hipótese 5 (H5), que descreve a influência de moderação do Risco Relacional 

sobre a relação Capital Social e Proatividade em Alianças, foi confirmada pelo estudo. O 

resultado indica que a função moderadora do Risco Relacional altera tanto a direção (efeito 

positivo para efeito negativo) quanto a força (β=0,313 para β=-0,142) da relação direta 

inicialmente proposta (H2) entre o Capital Social e a Proatividade em Aliança. Ou seja, a 

confirmação da H5 evidencia que, na presença do Risco Relacional quanto mais Capital 
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Social foi acumulado pelas empresas pesquisadas, menos elas se esforçaram para executar 

rotinas de Proatividade em Alianças. De acordo com Schilke e Goerzen (2010) a criação e 

execução de rotinas organizacionais conduzem a uma melhoria no desempenho das atividades 

realizadas em parceria com outras empresas e/ou organizações. 

Porém, frente à situação de baixo interesse pela execução de rotinas de 

Proatividade em Alianças, por decorrência do Risco Relacional, e baseando-se na concepção 

de Capital Social proposta por Nahapiet e Ghoshal (1998), de que representa a soma dos 

recursos acumulados ao longo de um histórico de repetidas interações em redes de 

relacionamentos pessoais e interorganizacionais, que se constituem na construção de vínculos 

(dimensão estrutural), consolidação de relações de confiança (relacional), e construção de 

uma linguagem comum (cognitiva) que favorecem o compartilhamento de informações, a 

aquisição e a troca de conhecimento acerca do ambiente. Assim, podendo funcionar tanto 

como um mecanismo de difusão de informação e de influencia para o gestor, que é quem pode 

mobilizá-los para ação no âmbito da organização (COLLINS, 2013; PAYNE et al., 2011), 

quanto um mecanismo de governança, que pode restringir o oportunismo e aumentar a 

confiança no âmbito interorganizacional (AHUJA; SODA; ZAHEER, 2012). 

A hipótese 6 (H6) que propôs uma relação causal direta e de efeito positivo entre 

o Risco Relacional e a Transformação em Aliança foi estatisticamente rejeitada. Apesar desta 

relação não estar explicitada objetivamente na literatura, inferências baseadas no arcabouço 

teórico sobre os dois construtos (Risco Relacional e Transformação em Aliança) foram 

articuladas, e tomou-se como ponto de partida a natureza dinâmica do processo co-

evolucionário (ocorre entre as firmas parceiras) das alianças, movido por situações que geram 

oportunidades para ajustes estratégicos e operacionais, desde os estágios de negociação (pré-

formação), avaliação (formação e pós-formação) até o desfecho (encerramento) da aliança. 

Um dos fatores é a própria estratégia da empresa. Um fator, por exemplo, é a possibilidade de 

dispersão da compatibilidade de interesses e a complementariedade de recursos ao longo da 

aliança. Outro fator é relativo às mudanças procedurais e estruturais entre as empresas 

envolvidas nas diferentes fases da aliança. Ambos os fatore são mobilizadores 

(NIERDERKOFLER, 1991), o que põe em risco a cooperação em si. 

Explicações que se aventam para a rejeição da H6 são tanto de natureza teórica 

quanto prática. A primeira explicação, de ordem teórica, pode estar no fato de que desafiar ou 

questionar o modo ou as condições vigentes de realização da aliança (Transformação em 

Alianças) não seja decorrente de único fator intrínseco à parceria (ex. atitude oportunista ou 

cooperação ineficiente), mas de múltiplos fatores, tanto intrínseco (p.ex. a flexibilidade da 
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empresa para mudança) quanto extrínseco (p.ex. mudanças no ambiente) às empresas 

(YOUNG-BARRA; WIERSEMA, 1999). 

A segunda explicação, de ordem prática, é que as alianças escolhidas pelos 

respondentes para fins de participação nesta pesquisa podem ser percebido como Risco 

Relacional, e, portanto, tendem a não gerar impacto sobre a Transformação em Alianças e a 

Proatividade em Alianças. O que pode ser indicativo de que o construto Risco Relacional 

possa ser futuramente mensurado, incluindo na presente relação o tipo de aliança (p.ex. P&D, 

marketing, manufatura) como uma variável mediadora.  

A hipótese 7 (H7), que contempla o efeito de moderação, foi formulada da 

seguinte maneira: o Risco Relacional modera a relação entre o Capital Social (VI) e a 

Proatividade em Alianças (VD). Significa que, na presença do Risco Relacional, quando há 

um aumento no Capital Social acumulado pela empresa ocorre uma redução na execução de 

rotinas de Transformação em Aliança. Os testes estatísticos mostraram que o efeito de 

moderação (Mod) nesta relação (VI-VD) gerado pela presença do Risco Relacional (VMo) 

alterou tanto a direção (efeito positivo para efeito negativo) quanto a força (coeficiente do 

caminho passou de β=0,556 na relação direta para β=-0,08 na relação com moderação) da 

relação direta inicialmente proposta (H3) entre o Capital Social e a Transformação em 

Alianças. Ou seja, a aceitação da H7 evidencia que, na presença do Risco Relacional o Capital 

Social reduz sua efetividade sobre a execução de rotinas de Transformação em Alianças, isto 

é, menos as empresas deixam de lado as exigências contratuais, os ajustes de contratos e 

menos flexível as empresas tendem a ser para promover mudanças na aliança. 

De qualquer modo, o construto Risco Relacional deve ainda ser utilizado com 

parcimônia já que a estimação PLS é uma técnica exploratória. Isto é, nas pesquisas futuras, 

esses construtos devem ser testados por análise confirmatória como parte do processo 

metodológico. 

Segundo Schilke e Goerzen (2010) o desenvolvimento e execução de rotinas 

organizacionais conduzem à melhoria no desempenho das atividades realizadas em parceria 

com outras empresas e/ou organizações. Ao se proceder a extensão da análise da relação 

direta (Capital Social e Transformação em Aliança) em H3, a formulação da presente hipótese 

(H7) enriquece a análise anterior, na medida em que busca explicar sob que condições o 

Capital Social exerce influencia sobre a Proatividade e a Transformação em Alianças. Na 

presença de uma terceira variável (Risco Relacional) há uma reversão nas condições de 
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influencia, pois o Capital Social passa a atuar negativamente sobre a Transformação em 

Aliança, isto é, o interesse por promover modificações na aliança em curso decai. 

Duas possibilidades se aventam sobre tal análise. Uma delas é que frente à 

situação de Risco a empresa suspenda qualquer iniciativa de mudança em aliança quando 

aumentam as sinalizações (informações e a influências) advindas da rede de relacionamentos 

interorganizacionais (Capital Social) que desestimulem mudanças. A outra possibilidade é 

que, na presença de Risco Relacional o interesse se volta totalmente para a busca de mais 

informações na rede e, então, cessa ou decai qualquer interesse da empresa por ajustes na 

aliança (p.ex. uma mudança inesperada decorrente do ambiente). 
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8. CONCLUSÃO 

A presente tese teve como objetivo explorar a relação entre os construtos: Capital 

Social, Risco Relacional, Proatividade e Transformação em Alianças. A motivação para 

investigação desta temática adveio da possibilidade de identificar se o Capital Social e o 

Risco Relacional são potenciais antecedentes das rotinas de Proatividade e de Transformação 

em Alianças, as quais são têm sido pouco exploradas tanto na teoria quanto na prática de 

gestão de alianças, o que compromete o desenvolvimento da capacidade relacional das 

organizações. 

A investigação foi realizada junto às empresas da indústria farmacêutica 

brasileira, cuja escolha fora motivada pelas suas características gerais: setor dinâmico, 

competição intensiva, dependente de investimento em inovação e marketing e com elevado 

número de alianças estratégicas nos vários estágios da cadeia produtiva (ex. P&D, 

manufatura, distribuição, comercialização). 

O interesse é verificar se o Capital Social e o Risco Relacional influenciam na 

execução das rotinas de Proatividade e de Transformação em Alianças, as quais são bem 

pouco exploradas na teoria e na prática da gestão de alianças 

Para a concretização do objetivo geral e dos objetivos específicos desta tese foi 

desenvolvido e testado um modelo estrutural composto por um conjunto de relações causais, 

diretas e indiretas, entre os construtos e de hipóteses para essas relações elaboradas com base 

na teoria existente. O modelo contempla variáveis latentes de primeira e de segunda ordem 

bem como seus indicadores de mensuração. A partir destas definições, os dados foram 

coletados para cada aliança estratégica. 

Partindo-se da inspiração em Van de Vem (2007), estabeleceu-se como condição 

precípua para concepção e iniciação deste trabalho de pesquisa assegurar, pelo menos, uma 

contribuição teórica complementada por, pelo menos, uma contribuição prática. Portanto, 

duas lacunas motivaram o desenvolvimento da presente tese. 

A primeira, de natureza teórica, está na relação de influência do Capital Social 

sobre Risco Relacional e sobre o desenvolvimento de Rotinas Organizacionais, em específico, 

relacionadas com a Capacidade de Gestão de Alianças. Estas relações entrelaçam três 

vertentes teóricas: uma delas é a abordagem do Capital social (do ponto de vista da 

organização), a outra é a abordagem das Capacidades Organizacionais (do ponto de vista das 

capacidades dinâmicas) e, por fim, a abordagem dos Custos de Transação (sob o ponto de 

vista do comportamento oportunista e a racionalidade limitada, caracterizados na perspectiva 
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do Risco Relacional). Trata-se de teorias distintas, entre as quais se propõe uma inter-relação, 

neste trabalho, mais especificamente acerca da influência que o Capital Social e o Risco 

Relacional exercem sobre o desenvolvimento de rotinas constituintes da Capacidade de 

Gestão em Alianças. 

A segunda, de natureza prática, e complementar à primeira, surgiu na revisão 

teórica sobre o trabalho de Schilke e Goerzen (2010), que ao caracterizarem o conjunto de 

rotinas organizacionais constituintes da capacidade de gestão de alianças, apontaram ser 

incipiente ou até mesmo inexistente a execução de rotinas de Proatividade e de 

Transformação em alianças pelas empresas. Tal fato suscitou uma motivação prática para 

investigar possíveis antecedentes associados ao desenvolvimento de tais rotinas. 

Embora as rotinas em alianças sejam bem caracterizadas no contexto da 

Capacidade de Gestão de Aliança, esta abordagem se limita a fatores endógenos (níveis tais 

como a experiência acumulada e a existência de uma estrutura organizacional dedicada às 

alianças). Nada ainda é explicado sobre os seus aspectos antecedentes. 

O Capital Social no contexto das alianças tem sido investigado como mecanismo 

informal complementar aos mecanismos formais (contratos) para lidar com incertezas, além 

do que é explorado sob o enfoque da dimensão relacional (unidimensional), caracterizado pela 

proxy confiança, conforme estudos referenciados na revisão da literatura. Por fim, a 

abordagem do Risco Relacional foca seus esforços em explicar, não sem menos relevância, as 

implicações de incertezas para a formação e para o resultado das alianças, ficando por ser 

explicado ou incorporado à capacidade de gestão de alianças. Logo, as três abordagens 

teóricas se complementam no sentido de contribuir direta e/ou indiretamente para 

desenvolvimento da capacidade em aliança, e isto tem implicações teóricas, práticas e 

metodológicas a serem explicitadas a seguir. 

8.1 Implicações Teóricas 

Nesta subseção são apresentadas as principais implicações teóricas decorrentes 

dos resultados obtidos por meio da MEE-PLS. A aplicação do método de equações estruturais 

possibilitou avaliar de modo exploratório a significância das relações simultâneas e 

interdependentes entre os construtos de interesse, a partir de um modelo teórico arquitetado 

com hipóteses extraídas do referencial teórico. 

Uma implicação teórica a destacar é quanto aos resultados alcançados que 

possibilitaram confirmar o pressuposto geral do modelo teórico proposto na tese, a de que 

existe relação, direta e/ou indireta, entre os construtos do modelo, as quais foram 
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estatisticamente significativas. O que demonstra que os pressupostos iniciais da tese, em 

termos das inter-relações entre os construtos tem pertinência. Logo, tanto o Capital Social 

quanto o Risco Relacional, trazem contribuições para a teoria de alianças, em específico à 

abordagem das capacitações .em alianças. 

Outra implicação teórica é o destaque da influencia positiva do Capital Social 

sobre a Proatividade e a Transformação em Aliança, onde o Capital Social traz uma 

contribuição direta para a capacitação em aliança, corroborando a literatura quanto a sua 

função de mecanismo informal de acompanhamento em aliança, em complemento aos 

mecanismos formais (ex. contrato). Operando como fonte de informações e influências. Seja 

na fase de pré-formação, para o reconhecimento de oportunidades e a seleção de parceiros 

para formação de aliança (Proatividade), sinalizando aqueles parceiros que possam ao mesmo 

tempo ser confiáveis (ou desconfiáveis) e complementadores efetivos de recursos e 

competências. Seja na fase de pós-formação, traduzindo mudanças do ambiente 

(Transformação) que possam ser convertidas em ajustes na aliança vigente.  

A implicação envolvendo o Risco Relacional e, tomando-se por base que os 

resultados apontaram para um efeito negativo, direto e forte do Capital Social sobre o Risco 

Relacional e, considerando que a percepção de risco decorre de aspectos cognitivos subjetivos 

do gestor, há de ressalvar a possibilidade de existir vieses cognitivos
4
, que podem tanto 

superestimar quanto subestimar as incertezas com relação ao parceiro, e isto vai repercutir nas 

ações e decisões relacionadas à Proatividade e à Transformação em Alianças. 

Quanto o interesse em investigar a Proatividade e a Transformação em Alianças 

como construtos desagregados da capacidade de gestão de alianças, visa prover 

desenvolvimento teórico mais refinado sobre rotinas que relevantes que se mantêm 

inexploradas tanto na teoria e quanto na prática de alianças. 

Por fim, implicações acerca das hipóteses de moderação do modelo de pesquisa 

foram caracterizadas e analisadas a partir de dois modelos, que têm em comum o Risco 

Relacional como variável moderadora e como a variável independente (preditora) o Capital 

Social e, se distinguem pelas variáveis dependentes, respectivamente, a Proatividade em 

Alianças e a Transformação em Alianças. 

                                                 

 

4
 Vieses cognitivos representam a maneira que os empreendedores pensam, raciocinam e chegam às 

decisões (BARON; MARKAN, 2003, p. 43). Influenciam as informações que as pessoas noticiam e a 
interpretação que elas alcançam. Pode subestimar a percepção de risco (BARNES, 1984). 
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A presença do Risco Relacional como fator moderador da relação entre Capital 

Social e a Proatividade em Alianças e da relação entre Capital Social e a Transformação em 

Alianças, sugere uma redução da efetividade do Capital Social sobre a execução de rotinas de 

Proatividade e de Transformação em Alianças. Esta análise de efeito indireto entre construtos 

contribui para uma explicação mais apurada, na medida em possibilita entender melhor a 

análise originalmente feita sobre o efeito direto entre construtos (VI-VD), deixando mais 

explícita sob que condições de influência a relação direta pode ser alterada. Pois mostra que, 

mediante o Risco Relacional, o Capital Social por si só não contribui para o desenvolvimento 

das rotinas organizacionais em questão. As informações e as influencias que provêm da rede 

de relacionamentos, sobre o comportamento do parceiro (oportunista) e o funcionamento da 

cooperação (ineficiente) pode ser contaminada negativamente na medida em que o Capital 

Social acumulado é alto. 

Logo, como é o caso das outras formas de capital organizacional, e a partir dos 

resultados obtidos e analisados, bem como das conclusões apresentadas neste trabalho de 

pesquisa recomenda-se que o Capital Social apenas apropriará valor para uma relação 

interorganizacional se ele for efetivamente gerenciado pelas empresas que o possuem. 

8.2 Implicações Metodológicas 

O estudo destaca quatro implicações metodológicas, que são (1) a caracterização e 

a aplicação de medidas quantitativas à abordagem multidimensional do Capital Social, as 

quais podem contribuir para futuras pesquisas sobre este construto no contexto de parcerias 

interorganizacionais; (2) a proposição e apresentação de um modelo estrutural e de 

mensuração para teste da teoria desenvolvida; (3) a avaliação da Proatividade e da 

Transformação em Alianças como construtos, desagregadas da capacidade de gestão em 

alianças; (4) a contribuição com mais uma aplicação da validação no Brasil dos indicadores 

mensuráveis da Proatividade e da Transformação em Alianças. Observa-se que essas 

dimensões da Capacidade de Gestão de Alianças já foram testadas em trabalhos anteriores, 

coordenados e orientados pelo Prof. Dr. Walter Bataglia, desenvolvidos no setor farmacêutico 

brasileiro, em que se apresentaram resultados estatísticos significativos. 

Pelo que se sabe a abordagem do Capital Social no âmbito organizacional, 

tomando-se por base a proposta de Nahapiet e Ghoshal (1998) de estudos empíricos no Brasil, 

tem sido operacionalizada primordialmente na parcialidade de suas dimensões constituintes, 

assim a presente tese propõem um conjunto de indicadores para caracterização quantitativa 

dessa abordagem nas suas múltiplas dimensões. 
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Quanto à segunda implicação metodológica está relacionada aos modelos 

estrutural e de mensuração propostos no estudo. As abordagens conjuntas dos construtos, 

Capital Social, Risco Relacional, Proatividade em Aliança e Transformação em Aliança, em 

ambientes governados por alianças estratégicas contratuais, na indústria farmacêutica 

brasileira, é pioneira e se apresentou promissora. Tal possibilidade se deu em razão de ser 

uma indústria dependente de inovações, cujo conhecimento é disperso e fragmentado pelos 

diversos elos da cadeia produtiva e setores econômicos, e que, portanto, encontra nas 

parcerias estratégicas uma forma alternativa para criar, disseminar e aplicar novos 

conhecimentos na fabricação de produtos. 

A terceira implicação metodológica mostra que as duas dimensões da capacidade 

de gestão de alianças, Proatividade em Aliança e Transformação em Aliança, como 

mensuradas neste trabalho têm consistência interna, pois apresentaram escores superiores a 

0,70 nos testes de confiabilidade composta e demonstraram uma natureza unidimensional no 

modelo de mensuração. 

Por fim, a quarta contribuição metodológica para pesquisas futuras é a validação 

exploratória dos indicadores de mensuração do Risco Relacional em duas dimensões, uma 

relacionada ao comportamento do parceiro e a outra relacionada à cooperação em si. Para Das 

e Teng (2001) e Delerue (2005), que tomaram por base os resultados da análise fatorial, a 

mensuração do construto Risco Relacional foi realizada em único fator. A tratativa 

bidimensional se dá pelo interesse na distinguibilidade dos aspectos inerentes ao conceito de 

Risco Relacional estabelecido por estes autores. 

8.3 Implicações para a gestão 

As implicações deste estudo para a prática administrativa estão no auxílio na 

tomada de decisões estratégicas de criação de rotinas organizacionais para gerir as atividades 

e as relações, nas fases de pré-formação e de pós-formação, de alianças estratégicas. Os 

insights alcançados com esta tese possibilitam destacar duas delas. 

A primeira contribuição está relacionada às dimensões do Capital Social 

(cognitiva, estrutural e relacional), que consideradas conjuntamente permitem aos gestores 

que atuam nas empresas do setor farmacêutico a despertar e a apreciar que o investimento na 

construção e na manutenção de relacionamentos com parceiros na cadeia de negócios 

(clientes, fornecedores, concorrência) podem proporcionar benefícios para a formação de 

parcerias estratégicas, na medida em que o estabelecimento de vínculos, a confiança 

conquistada, o respeito mútuo reconhecido pelas partes ao longo de frequentes interações 
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podem contribuir para inibir a manifestação de postura oportunista e fortalecer a realização de 

objetivos estratégicos comuns por meio da cooperação mútua. Entretanto, considerando que o 

acesso a várias fontes de informação pode aumentar a crença e a confiança das pessoas sobre 

seu nível de conhecimento em uma dada área, é preciso que os gestores fiquem atentos à 

possibilidade de queda, ou mesmo perda, na percepção do risco relacional. Essa implicação é 

bastante impactante e contrária ao que se esperaria. 

A segunda contribuição refere-se ao fato de que a incidência dos custos de 

transação sobre as relações firmadas via alianças estratégicas leva os gestores a 

desenvolverem e executarem rotinas organizacionais mais eficientes com vistas à prospecção 

e seleção proativas de novos parceiros e com vistas a promover mudanças e evolução nas 

condições das alianças atuais. Logo, informações oriundas da estrutura de rede de negócios, 

que pode ser ao mesmo tempo uma fonte de estímulo para identificação de potenciais 

parceiros mais apropriados e uma fonte de inspiração para a geração de melhorias e mudanças 

nas alianças vigentes. 

Portanto, no geral este trabalho contribui para a identificação de alguns fatores 

deliberados que podem influenciar tanto a escolha de parceiros quanto as mudanças nas 

alianças, e com isso melhore a gestão estratégica de alianças ao se adquirir no dia a dia das 

alianças características ou especificações que melhor se adaptem aos objetivos e interesses da 

empresa em firmá-las. 

8.4 Limitações e Recomendações para Futuras Pesquisas 

A presente tese apresenta algumas limitações no seu desenvolvimento. A primeira 

delas é com relação ao tamanho da amostra. Há de salientar que uma questão contingente 

contribuiu para o baixo número de respondentes, e que foi alegada por algumas empresas no 

período de coleta de dados, que o contexto desfavorável de crise vivenciado pela economia 

brasileira, motivou a recusa de participação por várias empresas. 

Ainda que as proposições desta tese tenham sido suportadas por um conjunto de 

dados que possibilitou inferências estatísticas e práticas confiáveis e significativas, elas só 

podem ser compreendidas no contexto das organizações estudadas, no tempo e nas 

circunstâncias em que os dados foram coletados. Não podendo ser extrapolados para outros 

setores e países. 

Outra limitação da pesquisa é quanto ao aspecto preditivo do trabalho. Não foram 

encontrados trabalhos que operacionalizassem as relações entre os construtos, Capital Social, 

Risco Relacional, Proatividade em Alianças e Transformação em Alianças. Portanto, o 
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modelo estrutural apresentado pode não mostrar validade para outros setores. Assim, 

recomenda-se que os resultados obtidos sejam analisados com parcimônia pelos gestores das 

empresas atuantes em outros segmentos. 

Por simples preciosismo, também se destaca como eventual restrição que, embora 

o período de pesquisa empírica tenha perdurado por longo período (setembro de 2015 a 

agosto de 2016), ressalva-se que os dados de interesse que foram coletados não estão 

vulneráveis ao viés temporal,  uma vez que o critério de escolha da aliança para estudo foi 

delimitado a um período mínimo de 12 (doze) meses. 

Considerando a natureza exploratória deste estudo, uma vez que há bem pouco 

conhecimento anterior sobre as relações em questão, abrem-se possibilidades para pesquisas 

futuras sobre o modelo proposto e testado, quais sejam: (1) ampliar a quantidade de empresas 

da amostra; (2) testar o modelo em outros setores econômicos; (3) medir as três dimensões do 

capital social (cognitiva, estrutural e relacional) diretamente com os construtos Risco 

Relacional, Proatividade em Aliança e Transformação em Aliança, a fim de saber as 

diferenças de impacto que cada uma destas dimensões gera sobre os construtos dependentes; 

(4) realizar testes de natureza confirmatória com técnicas estatísticas mais robustas que o PLS 

nos trabalhos futuros; (5) testar o modelo levando-se em consideração as especificidades dos 

diferentes tipos.de transações em alianças (P&D, fabricação, marketing, distribuição, 

licenciamento, etc.). 

Apesar do método de estimação adotado neste trabalho (PLS-SEM) dispor de 

altos níveis de poder estatístico frente a tamanhos reduzidos de amostra, a recomendação de 

ampliação da amostra tende a contribuir para aumentar a aderência dos dados e melhorar o 

valor obtido pelos testes de significância das relações, pois como se sabe os testes estatísticos 

são sensíveis ao tamanho da amostra, principalmente considerando o número de variáveis do 

modelo proposto. 

A sugestão de testar o modelo em outros setores, tem como pressuposto que o 

modelo possa ser genérico e plenamente passível de teste em outras indústrias que tenham as 

alianças no seu portfólio de opções estratégicas. A possibilidade de comprovação do modelo 

em outros setores contribuiria para a validação do modelo testado. 

A mensuração das dimensões do construto Capital Social diretamente nos 

construtos dependentes (Risco Relacional, Proatividade em Aliança e Transformação em 

Aliança) a fim de identificar as diferenças de impacto que cada uma das dimensões gera para 

os construtos dependentes, pois seria de grande interesse saber a contribuição teórico-prática 

de cada uma particularmente. 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO TEÓRICA 

Tabela 11. Caracterização da empresa, do respondente (Questionário Módulo I). 

Variáveis latentes Variáveis observáveis Questões (Likert 1-5) 

Caracterização da 

empresa 

Principal atividade 

Qual a principal atividade de sua empresa? 

(   ) Farmoquímico 

(   ) Laboratório farmacêutica 

(   ) Empresa de biotecnologia 

(   ) Redes de farmácia 

(   ) Instituto de pesquisa 

(   ) Outros 

Principal Mercado 

Qual é o principal Mercado de sua empresa? Favor 

escolher apenas uma das opções a seguir 

 

 

 

 

 

 

Tamanho da empresa 

Qual o nr. de empregados da sua empresa? Favor 

escolher apenas uma das opções a seguir:  

 

– 99  

– 500  

 

ão que possa responder  
Tempo de mercado Quantos anos de mercado tem sua empresa? _______ 

Localização sede Em que estado está localizada a sede da sua empresa? 

___________ 

Caracterização do 

entrevistado 

Cargo Qual seu cargo? 

Nível hierárquico 
Qual é o nível hierárquico do seu cargo? (Considere o 

executivo principal o primeiro nível hierárquico). 

_________ 

Tempo na empresa Há quantos anos você trabalha p/ sua empresa 

Tempo indústria Há quantos anos você trabalha na indústria 

farmacêutica? 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO TEÓRICA 

Tabela 12. Caracterização das variáveis latentes e observáveis do Capital Social. 

Variáveis latentes 
Variáveis 

observáveis 
Questões (Likert 1-5) Base Teórica 

 

Cognitiva 

Objetivos 

compartilhados 

Sua empresa e seus parceiros-chave (p.ex. 

clientes e fornecedores) costumam 

compartilhar objetivos relacionados ao 

negócio em que estão envolvidos. 

Adaptado de: 

Yli-renko; 

Autio; Sapienza 

(2001); Delerue 

(2005); Das; 

Teng (2001); 

Young-Barra; 

Wiersema 

(1999); Kemper; 

Schilke; Brettel 

(2013); Maia 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

Compartilhar 

valores e crença 

Sua empresa e empresa parceira de negócio 

tendem a compartilhar valores e crenças 

organizacionais comuns (p.ex. compromisso, 

honestidade, responsabilidade, lealdade, 

etc.) 

Compreensão 

A sua empresa e a(s) empresa(s) parceira(s) 

(p.ex. clientes e fornecedores) buscam 

compreensão mútua sobre como devem 

fazer negócios juntas. 

Comum acordo 

A sua empresa e seus parceiros-chave de 

negócio (p.ex. clientes e fornecedores) 

entram em comum acordo sobre como 

devem fazer negócios juntos. 

 

Estrutural 

Conectividade 

Na maioria das vezes a sua empresa trabalha 

para saber quem chamar para corrigir 

problemas que ocorram com seus parceiros 

de negócio (p.ex. clientes e fornecedores) 

(Conectividade assegurada). 

Vínculos de 

negócio 

Você e outros profissionais na sua empresa 

se utilizam dos vínculos com parceiros-

chave de negócio (p.ex. clientes e 

fornecedores) como fonte de informações 

sobre uma empresa potencial com quem está 

pretendendo estabelecer uma nova parceria. 

Vínculos de 

cooperação 

Você e outros profissionais na sua empresa 

se utilizam dos vínculos com parceiros-

chave de cooperação (p.ex. universidades, 

entidades setoriais) para obter informações 

sobre um parceiro potencial com quem 

deseja firmar uma nova aliança.  

Relacional 

Prevenção/Ameaça 

Quando dificuldades e/ou novas 

circunstâncias surgem na nossa empresa, não 

há sentimento de prevenção/ameaça em 

deixar nossos parceiros fazerem o que eles 

querem. 

Respeito mútuo  

A relação da sua empresa com seus 

parceiros-chave de negócio (p.ex. clientes e 

fornecedores) é caracterizada por uma 

história de respeito mútuo. 

Relacionamentos 

Sua empresa valoriza e investe no 

desenvolvimento e a manutenção de 
relacionamentos com seus parceiros-chave 

de negócio (p.ex. clientes, fornecedores, 

distribuidores, institutos de pesquisa, 

universidades, etc.) 
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Tabela 13. Caracterização das variáveis latentes e observáveis do Risco Relacional 

Variáveis latentes 
Variáveis 

observáveis 
Questões (Likert 1-5) Base Teórica 

Risco relacional 

Cooperação 

Rigidez à 

mudança 

Quando uma situação inesperada surge, 

nós modificamos as condições iniciais do 

acordo firmado na aliança. (Rigidez de 

mudança) 

Adaptado de: 

Parkhe (1993); 

Delerue (2005); 

Young-Barra; 

Wiersema (1999); 

Simoni (1999) 

Compartilhame

nto informações 

A empresa parceira nessa aliança tem 

procedimentos, rotinas e políticas que 

dificultam o compartilhamento de 

informações e conhecimentos relevantes 

para a nossa empresa (p.ex. relacionados 

à suas tecnologias e know how de 

processos). 

Conflito 

interesses 

Os interesses de cada uma das empresas 

parceiras podem conflitar nessa aliança. 

Comportamen

to do parceiro 

Oportunismo 

Algumas vezes a empresa parceira nessa 

aliança distorce sutilmente fatos e 

informações para conseguir o que ela 

precisa. 

Abandono 

Existe a possibilidade de a empresa 

parceira apropriar-se de recursos e 

competências valiosos (p. ex. 

informação, know how de processo, 

tecnologia) oriundos desta aliança sem 

nos comunicar. 

Descumprir 

promessa 

Algumas vezes, a empresa parceira tem 

deixado de cumprir o que nos 

prometeu. 
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Tabela 14. Variáveis latentes e observáveis da Proatividade e Transformação em Alianças  

Variável latente 
Variáveis 

observáveis 

Questões (Likert 1-5) (adaptado de 

SCHILKE;GOERZEN, 2010; MAIA, 2013) 
Base Teórica 

Proatividade  

Concorrência 

(competição) 

Em comparação aos nossos concorrentes, nós 

somos muito mais proativos e receptivos na 

busca e descoberta de parcerias. 

Sarkar; 

Echambadi; 

Harrison 

(2001); 

Johnson 

(1999); 

Young-Barra; 

Wiersema 

(1999) 

Iniciativa  

Indique a iniciativa da sua empresa em abordar 

potencial(is) parceiro(s) com propostas de 

aliança. 

Monitoramento do 

ambiente 

Indique o quanto o ambiente competitivo é 

ativamente monitorado pela sua empresa na 

busca de novas oportunidades relacionadas com 

essa aliança. 

Transformação 

Termos contratuais 

Indique o quanto a sua empresa está disposta a 

colocar de lado os termos contratuais para 

melhorar o resultado da aliança. 

Flexibilidade 

Indique a flexibilidade do processo de gestão de 

aliança da sua empresa para atender as 

requisições de mudanças que surgem no 

decorrer da parceria. 

Ajustes contínuos 

Indique o quanto a sua empresa está disposta a 

fazer ajustes contínuos no relacionamento 

mantido nesta aliança a fim de lidar com 

circunstâncias mutáveis.. 
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Instrumento de Coleta de Dados 

_______________________________________________________________________________________________ 

Prezado(a) participante, 

Agradeço por sua participação nesta pesquisa, pois contribuirá para o avanço do 

conhecimento teórico e aplicado sobre a gestão de alianças estratégicas das empresas do setor 

farmacêutico brasileiro. 

As informações coletadas neste questionário serão analisadas em conjunto com as de 

outros participantes, porém a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas 

serão mantidas em total sigilo, sendo resguardado o nome dos participantes e a identificação 

da empresa (os quais constam das questões para fins de controle das entrevistas e da 

autenticidade dos contatos realizados). 

Pela sua contribuição com esta pesquisa, você poderá receber o Sumário Executivo 

dos resultados alcançados, bastando manifestar seu interesse neste questionário. 

_______________________________________________________________________________________________ 
EXISTÊNCIA DE ALIANÇA ESTRATÉGICA NA EMPRESA 

1. Sua firma se envolveu em alguma aliança estratégica (definição abaixo) na área de 

saúde que esteja ativa  há 1 ano ou mais ou que tenha se encerrado no máximo há 

1 (ano)? 

                              ‘1.’Sim                                     ‘2.’Não 

Caso a resposta seja negativa ou se não souber responder, agradeço o interesse em 

participar, mas sua empresa não atende ao critério de participação nesta pesquisa. 

Aliança estratégica (nesta pesquisa) significa uma colaboração formal entre empresas que 

não envolva participação acionária, visando o atendimento de objetivos mútuos (exemplos: 

acordos via contrato para distribuição de produtos e serviços; fornecimento de insumos e 

matéria prima; pesquisa e desenvolvimento; fabricação, marketing e vendas). 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Nome da empresa: _________________________________________________ 

3. Em que estado ou país está localizada a sede da sua empresa? 

______________________________________________________________________ 

4. [sumario] Deseja que o sumário executivo seja enviado?  

                                        Sim               Não  

5. [email] Endereço de e-mail para envio do sumário executivo: 

__________________________________________________________________ 

6. [Q1] Qual a principal atividade de sua empresa? Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir. 

 ‘1.’Farmacoquímica                                                  ‘2.’ Laboratório farmacêutico 

 ‘3.’ Instituto de pesquisa                                           ‘4.’ Empresa de biotecnologia 

 ‘5.’ Redes de farmácia/Distribuidor                           ‘6.’ Distribuidor 
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 ‘7’ Outro. Especifique: _________________________________________________ 

 

7.  [Q2] Em que ano sua empresa foi fundada? __________________________ 

8. [Q3] Quantos empregados têm na sua empresa? Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir. 

 ‘1.’menos de 50                          ‘2.’de 50  a  99                        ‘3.’ de 100  a  500 

 ‘4.’mais de 500                                ‘5.’ Não sei responder 

9. [Q4] Qual é o principal mercado de atuação da sua empresa? Favor escolher 

apenas uma das opções a seguir. 

 ‘1.’Saúde humana                                     ‘4.’Agricultura 

 ‘2.’Meio Ambiente                                     ‘5. Saúde animal 

 ‘3.’Outro. Especifique: _____________________________________________________________ 

I. CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

10. Nome (opcional) 

______________________________________________________________________ 

11. [Q5] Qual é o seu cargo? 

______________________________________________________________________ 

12. [Q6] Qual o nível hierárquico do seu cargo? 

 ‘1’ Executivo principal 

 ‘2’ Reporta ao executivo principal 

 ‘3’ Reporta para um executivo que reporta ao executivo principal 

 ‘4’ Gestão intermediária 

 ‘5’ Gestão operacional 

13. [Q7] Há quantos anos você trabalha para sua empresa? 

 ‘1’ menos de 1 ano 

 ‘2’ 1 ano 

 ‘3’ 4 a 6 anos 

 ‘4’ 7 a 9 anos 

 '5' 10 anos 

 '6' acima de 10 anos 

14. [Q8] Há quantos anos você trabalha no setor farmacêutico? _______________ 

 ‘1’ menos de 1 ano       ‘2’ 1 ano       ‘3’ 4 a 6 anos        ‘4’ 7 a 9 anos 

 '5' 10 anos                     '6' acima de 10 anos 

15. [Q9] Qual a sua faixa etária? 

 ‘1.’20 a 25 anos                  ‘2.’  26 a 30 anos                    ‘3.’ 31 a 40 anos                  

 ‘4.’ 41 a 50 anos                ‘5.’  acima de 50 anos 

16. [Q10] Qual o seu gênero? 
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 ‘1.’Masculino                     ‘2.’Feminino 

II. ESCOLHA DA ALIANÇA PARA ESTUDO 

17.  [Q13] Qual o tipo de aliança escolhida? Favor escolher apenas uma das opções a 

seguir. 

 ‘1.’Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 ‘2.’Teste clínico 

 ‘3.’Licenciamento               

 ‘4.’Fabricação 

 ‘5.’Fornecimento/Distribuição/Vendas 

 ‘6.’Outro. Especifique: ________________________________________________ 

18. [Q14] Qual papel você exerce na aliança? (por favor, leia a observação abaixo) 

 ‘1’ Executivo principal: CEO/Presidente/Diretor-Geral 

 ‘2’ Diretor ou Gerente de Negócios. 

‘3’ Diretor Funcional (ex. de Manufatura, P&D, Produto, Projeto, Marketing/Vendas) 

‘4’Gerente Funcional (ex. de Manufatura, P&D, Produto, Projeto, Marketing/Vendas) 

 ‘5’Gerente de Alianças 

 ‘6’ Advogado Corporativo 

 ‘7’Membro da equipe técnica 

 ‘8’Membro da equipe de suporte à gestão da aliança 

 ‘9’ Outro. Especifique: ________________________________________________ 

19.  [Q15] Qual a nacionalidade da empresa parceira nesta aliança? 

______________________________________________________________________ 

20. [42] Indique o quanto a sua empresa está disposta a fazer ajustes contínuos no 

relacionamento mantido nessa aliança a fim de lidar com circunstâncias mutáveis. 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= indisposta; 2= pouco disposta; 

3= meio disposta; 4= bastante disposta; 5= totalmente disposta. 

 1      2      3      4      5 

21. [31] Quando uma situação inesperada surge, nós modificamos as condições 

iniciais do acordo firmado na aliança. Favor escolher apenas uma das opções a 

seguir: 1= concordo plenamente; 2= concordo pouco; 3= nem concordo, nem 

discordo; 4= discordo pouco; 5= discordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

22. [21] A sua empresa trabalha para sempre saber quem chamar quando precisa 

corrigir problemas que ocorram com seus parceiros de negócio (p. ex. clientes, 

fornecedores). Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

pouco; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4       5 

23. [29] A relação da sua empresa com seus parceiros-chave de negócios (p.ex. 

clientes, fornecedores) tem sido caracterizada por uma história de respeito mútuo. 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo totalmente; 2= 

discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo pouco; 5= 

concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 
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24. [32] A empresa parceira nessa aliança tem procedimentos, rotinas e políticas que 

dificultam o compartilhamento de informações e conhecimentos relevantes (p.ex. 

relacionados ao know how de processos). Favor escolher apenas uma das opções a 

seguir: 1= discordo totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem 

discordo; 4= concordo muito; 5= concordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

25. [24] A sua empresa e seus parceiros-chave (p.ex. clientes, fornecedores) costumam 

compartilhar metas e objetivos relacionados ao negócio ou à cooperação em que 

estão envolvidos. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

muito; 5= concordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

26. [23] Você e outros profissionais na sua empresa se utilizam dos vínculos de 

cooperação com parceiros-chave (p.ex. universidades, entidades setoriais, etc) 

para obter informações sobre um parceiro potencial com quem deseja firmar uma 

nova aliança. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

pouco; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 

27. [26] A sua empresa e a empresa parceira nessa aliança buscam compreensão 

mútua sobre como devem fazer negócios juntas. Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir: 1= discordo totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, 

nem discordo; 4= concordo muito; 5= concordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

28. [30] A sua empresa valoriza o desenvolvimento e a manutenção de 

relacionamentos com seus parceiros-chave de negócio (p.ex. clientes, 

fornecedores,). Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

pouco; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 

29. [39] Indique o quanto o ambiente competitivo é ativamente monitorado pela sua 

empresa na busca de novas oportunidades relacionadas com essa aliança. Favor 

escolher apenas uma das opções a seguir: 1=nenhum monitoramento; 2= pouco 

monitoramento; 3= médio monitoramento; 4= alto monitoramento; 5= pleno 

monitoramento. 

 1      2      3      4      5 

30. [33] Os interesses de cada uma das empresas parceiras podem conflitar nessa 

aliança. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo totalmente; 

2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo pouco; 5= 

concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 
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31. [22] Você e outros profissionais na sua empresa se utilizam dos vínculos de 

negócio  com parceiros-chave (p. ex. com clientes, fornecedores) para obter 

informações sobre um parceiro potencial com quem deseja firmar uma nova 

aliança. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo totalmente; 

2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo pouco; 5= 

concordo plenamente. 

 1      2      3      4       5 

32. [36] Algumas vezes, a empresa parceira nessa aliança tem deixado de cumprir o 

que nos promete. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

muito; 5= concordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

33. [41] Indique a flexibilidade do processo de gestão de aliança da sua empresa para 

atender as requisições de mudanças que surgem no decorrer da parceria. Favor 

escolher apenas uma das opções a seguir: 1= nenhuma flexibilidade; 2= pouca 

flexibilidade; 3= flexibilidade mediana; 4= bastante flexibilidade; 5- total 

flexibilidade. 

 1      2      3      4      5 

34. [28] Quando dificuldades e/ou novas circunstâncias surgem na nossa empresa, não 

há sentimento de preocupação ou de ameaça em deixar nossos parceiros fazerem o 

que eles querem. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

pouco; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 

35. [35] Existe a possibilidade de a empresa parceira apropriar-se de recursos e 

competências valiosos (p. ex. informações, know how de processo) oriundos dessa 

aliança sem nos comunicar. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= 

discordo totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= 

concordo muito; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 

36. [27] Normalmente, há similaridade entre a cultura organizacional da sua empresa 

e a cultura organizacional dos parceiros-chave de negócio (p.ex. cliente, 

fornecedores). Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo 

totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo 

muito; 5= concordo totalmente. 

 1      2      3      4      5 

37. [34] Algumas vezes a empresa parceira nessa aliança distorce sutilmente fatos e 

informações para conseguir o que ela precisa. Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir: 1= discordo totalmente; 2= discordo pouco; 3= nem concordo, 

nem discordo; 4= concordo pouco; 5= concordo plenamente. 

 1      2      3      4      5 

38. [40] Indique o quanto a sua empresa está disposta a colocar de lado os termos 

contratuais para melhorar o resultado da aliança. Favor escolher apenas uma das 
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opções a seguir: 1= indisposta; 2= pouco disposta; 3= meio disposta; 4= bastante 

disposta; 5= totalmente disposta. 

 1      2      3      4      5 

39. [38] Indique a iniciativa da sua empresa em abordar potencial(is) parceiro(s) com 

propostas de aliança. Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 1= nenhuma 

iniciativa; 2= pouca iniciativa; 3= média iniciativa; 4= alta iniciativa; 5= toda 

iniciativa. 

 1      2      3      4      5 

40. [25] A sua empresa e as empresas parceiras de negócio (p.ex. clientes, 

fornecedores) tendem a compartilhar valores organizacionais comuns. Favor 

escolher apenas uma das opções a seguir: 1= discordo totalmente; 2= discordo 

pouco; 3= nem concordo, nem discordo; 4= concordo muito; 5= concordo 

totalmente. 

 1      2      3      4      5 

41. [37] Em comparação aos nossos concorrentes, nós somos muito mais proativos e 

receptivos na busca e descoberta de parcerias. Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir: 1= muito pouco; 2= pouco; 3= medianamente; 4= muito; 5= 

muitíssimo. 

 1      2      3      4      5 
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São Paulo, . 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar de uma pesquisa científica realizada com vistas à conclusão de 

minha tese de doutorado em Administração de Empresas, pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie de São Paulo. O objetivo desta pesquisa científica é verificar a capacidade das empresas 

do setor farmacêutico brasileiro, no segmento de saúde humana, fazerem a gestão do relacionamento 

com seus parceiros (por ex. fornecedores, distribuidores, clientes, instituições de pesquisa, etc.). 

A pesquisa poderá ser respondida pelo principal Executivo da empresa, ou por algum executivo que se 

reporte a ele ou por quem este designar, desde que o respondente tenha atuação em parcerias. A 

pesquisa pode ser respondida via Web, acessando diretamente o link: 

https://pt.surveymonkey.com/r/gestao_alianca. 

Em retribuição à sua participação, sua empresa poderá optar por receber gratuitamente o relatório com 

os resultados consolidados desta pesquisa, bastando para isso indicar seu interesse no próprio 

questionário. 

Destaco que todas as informações prestadas serão utilizadas de maneira totalmente sigilosa, segundo a 

ética envolvida em pesquisas científicas. Portanto, dados serão analisados de forma agregada e 

utilizados única e exclusivamente para fins científicos. Em nenhum relatório ou documento serão 

divulgados quaisquer dados da sua empresa ou identificação pessoal sua. 

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Abaixo se encontram os fones e e-mails disponíveis, 

além do curriculum vitae dos pesquisadores pertencentes à rede nacional de pesquisa do CNPq, os 

quais são responsáveis por esta pesquisa. 

 

Contamos com aAgradecemos desde já sua colaboração! 

Atenciosamente, 

 

Rosane Maria Soligo de Mello Ayres 

Doutoranda em Administração de Empresas 

Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA)  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Membro do Grupo de Pesquisa em Gestão da 

Capacidade Dinâmica das Organizações 

(GCD) 

(http://lattes.cnpq.br/0273508702800088) 

19-3289-0956 ou 19-99795-7350 

 

Prof. Dr. Walter BatagliaProfessor Pesquisador 

Orientador 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA)  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Coordenador do Grupo de Pesquisa em Gestão 

da Capacidade Dinâmica das Organizações 

(GCD) 

(http://lattes.cnpq.br/1501003319291177) 

11-2114-859

https://pt.surveymonkey.com/r/gestao_alianca
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-de-empresas/
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-de-empresas/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=7197A5712EFC1C2EABEC9CEBD431C48E
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-de-empresas/
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-de-empresas/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7612986460717819
http://lattes.cnpq.br/1501003319291177
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