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RESUMO 

 

As alianças estratégicas contratuais são estabelecidas entre empresas parceiras, com o 

objetivo de obter recursos e capacidades complementares. Gerenciar essa capacidade de 

relacionamento com parceiros tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, pois 

alinhar os objetivos propostos entre os parceiros é um dos desafios para se obter sucesso nas 

alianças e muitas delas falham neste processo de gerenciamento. Desse modo, neste estudo, 

objetivou-se a determinar o papel dos artefatos na coordenação das alianças estratégicas, 

aumentando o entendimento sobre como os artefatos presentes nas rotinas e processos, podem 

auxiliar no aprimoramento da capacidade de coordenação das alianças. A metodologia 

envolveu estudos de casos múltiplos em quatro empresas do setor farmacêutico, pois, nesse 

setor, há grande presença de alianças estratégicas contratuais e incentivo do governo brasileiro 

para expansão deste setor. Os dados sobre as alianças foram coletados via entrevistas com 

gestores responsáveis por sua gestão em suas organizações, de níveis hierárquicos 2 ou 3. Os 

dados foram analisados via análise temática categorial a partir do cruzamento de categorias 

definidas a priori. As principais categorias e os casos foram cruzados gerando proposições 

não definitivas. Conclui-se que os artefatos contribuem de diversas formas com as atividades 

de coordenação, permitindo organizar e sintetizar parte das atividades presentes nos processos 

e rotinas de coordenação, atuando como um direcionador para a execução das atividades. A 

contribuição teórica do trabalho está no detalhamento de como os artefatos auxiliam na 

relação entre os mecanismos, pessoas, processos e estruturas, auxiliando na interelação entre 

estes três mecanismos, no entendimento de como as rotinas operam com os artefatos, e como 

as ações que devem ocorrer são planejadas, organizadas, realizadas e controladas, ou seja, 

administradas pelos gestores. A implicação do ponto de vista da prática executiva é que os 

gestores devem buscar a disponibilização dos artefatos mais adequados para o 

desenvolvimento e controle das alianças, analisando os processos e rotinas atuais para um 

melhor entendimento de quais artefatos poderiam ser utilizados.  

 

 

Palavras-chave: Alianças estratégicas contratuais, processos, rotinas organizacionais, 

artefatos 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Contract strategic alliances are established between partner companies, aiming to obtain 

complimentary resources and capabilities. Managing this relationship capability with partners 

has been the focus of study of many researchers, because to align the proposed goals among 

partners is one of the challenges to have success in alliances, and many fail in this 

management process. In this way, the aim of this research was to determine the role of 

artifacts in the coordination of strategic alliances, enhancing the knowledge about how 

artifacts present in routines and processes can help to develop the capacity of alliances 

coordination. The methodology involved multiple case studies in four pharmaceutical 

companies, because there are many contract strategic alliances in this area as well as Brazilian 

government incentives. The data about alliances were collected through interviews with 

managers responsible for their areas in their companies, hierarchy levels 2 or 3.  The data 

were analyzed by beans of category thematic analysis, through cross checking predefined 

categories. The main categories and the cases were cross checked, resulting in non-defined 

propositions. It could be concluded that the artifacts contribute in many ways with 

coordination activities, allowing to organize and synthetize part of the activities present in the 

processes and routines of coordination, acting as a guide for the execution of the activities. 

The theoretical contribution of this work is in the way artifacts help in the relationship 

between the mechanisms, people, processes and structures, helping in the relationship among 

these three mechanisms, to understand how routines cope with artifacts, and how the 

predefined actions should be planned, organized, made and controlled. In other words, how 

they can me managed by managers. The executive point of view is that managers should seek 

for the most adequate artifacts for developing and controlling the alliances, analyzing the 

processes and routines for a better understanding of which artifacts could be used.  

 
 
Key-words: Contract strategic aliances. Processes. Organizational routines. Artifacts.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Alianças estratégicas são acordos nos quais dois ou mais parceiros dividem o 

compromisso de alcançar um objetivo comum, unindo as suas capacidades e seus recursos 

(TEECE, 1992). Em setores nos quais a influência de alianças estratégicas é crescente, 

desenvolver a capacidade relacional pode ser fonte de vantagem competitiva, já que se trata 

de uma de capacidade dinâmica. Isto é, uma capacidade para, propositadamente, criar, 

estender ou modificar os recursos da firma, incluindo os recursos da firma parceira (HELFAT, 

2007).  

Por outro lado, problemas associados ao oportunismo por parte de um parceiro 

podem limitar os benefícios de uma aliança (HELFAT, 2007). Nesse sentido, há um interesse 

da academia em entender o motivo pelo qual algumas firmas conseguem obter um bom 

resultado com alianças estratégicas e outras não.  

Alianças estratégicas têm se mostrado uma relevante ferramenta estratégica. Como 

evidência, tem-se seu frequente uso em muitas indústrias. Contudo, conforme Schilke e 

Goerzen (2010), 50% das alianças não atingem as expectativas. A rotina de coordenação 

interorganizacional proposta por esses autores refere-se à importância de governar 

eficientemente as atividades de integração entre os parceiros, pois há necessidade de se 

reconciliar os interesses entre esses, e realizar essa coordenação de forma eficiente e eficaz 

aumenta as chances de sucesso na parceria. 

A gestão da aliança entre os parceiros tem uma importância no sucesso da parceria 

estabelecida (HELFAT, 2007; TENG; DAS; 2008; ZOLLO; REUER; SINGH; 2002). O 

processo de coordenação da aliança envolve um conjunto de atividades ou comportamentos 

executados com o objetivo de alcançar uma ou mais metas (Guia de Gerenciamento de 

Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimento), com o envolvimento de pessoas.  

Em um processo, há distribuição do trabalho, indicadores de eficiência e 

responsabilidades definidas (GONÇALVEZ, 2000). As estruturas organizacionais são 

responsáveis pela criação dos processos e têm importância no aprimoramento das capacidades 

da organização (DOSI; FAILLO; MARENGO; 2008). 
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Os processos de coordenação relacional têm grande relevância, pois os gerentes 

precisam saber mais do que condições de entrada, investimentos e tipos de estrutura 

requeridos para o relacionamento (RING; VAN DE VEN, 1994). 

Esse processo é composto por rotinas, isto é, subprocessos regulares que determinam 

padrões de interação recorrente e regularidades cognitivas, vistos como regras, procedimentos 

e padrões operacionais, que podem armazenar conhecimento e garantir a estabilidade dos 

processos (BECKER, 2004), reduzir a incerteza, aumentar a legitimidade da organização e 

proporcionar mudanças na organização (NELSON; WINTER, 1982; GERARD; 2011).  

Alguns autores enfatizaram a importância de detalhar como as rotinas acontecem, 

quais fatores podem influenciar o seu desempenho e como podem ser alteradas (PENTLAND 

;FELDMAN, 2005; FELIN et al., 2012). 

Nesse cenário, vem à tona a figura dos artefatos, que são mecanismos criados pela 

atividade humana, incluindo, por exemplo: ferramentas, sistemas, procedimentos escritos, 

tecnologia e manuais (PENTLAND; FELDMAN, 2008; CACCIATORI, 2012; D´ADDERIO, 

2011; LEONARDI; BARLEY, 2008).  

Estudos recentes (D´ADDERIO, 2011; BAPUJI; HORA; SAEED, 2012; 

EDMONDSON; BOHMER; PISANO, 2001; CACCIATORI, 2012) têm mostrado que os 

artefatos são importantes na criação, manutenção e evolução das rotinas organizacionais, isso 

porque essas não dependem somente de recursos humanos; há também a necessidade de 

regras, ferramentas e outros objetos físicos para executá-las.  

A relação entre artefatos e rotinas pode se dar por meio de representações sobre as 

ações que devem ocorrer para desempenhar uma atividade, fluxogramas, regras e 

procedimentos. Portanto, os artefatos estão presentes nos processos e nas rotinas 

organizacionais (D´ADDERIO, 2011).  

Cabe analisar detalhadamente como as rotinas e os processos interferem nas 

organizações (PENTLAND; FELDMAN, 2008; FELIN, et. al., 2012), e os artefatos nas 

rotinas (D´ADDERIO, 2011; PENTLAND; FELDMAN, 2005; BAPUJI; HORA; SAEED, 

2012; CACCIATORI, 2012). 

O setor farmacêutico tem apresentado uma grande quantidade de alianças 

estratégicas. Em razão dessa grande incidência, esse setor se torna propício para mapear os 

processos e as rotinas da coordenação interorganizacional e determinar o papel dos artefatos 

utilizados nesses processos e rotinas de coordenação. 
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Neste estudo, determinou-se o papel dos artefatos presente nos processos e nas 

rotinas de coordenação interorganizacional, nas alianças estratégicas contratuais no setor 

farmacêutico. Ademais, investigaram-se diversos autores relacionados a alianças estratégicas, 

processos, rotinas e artefatos. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Nesse sentido, propôs-se a seguinte questão de pesquisa:  

  Qual o papel dos artefatos na coordenação interorganizacional das alianças 

estratégicas contratuais? 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é determinar o papel dos artefatos presentes nos 

processos e rotinas da coordenação das alianças estratégicas contratuais. Os objetivos da 

pesquisa são: 

 1) Determinar as características das alianças estratégicas contratuais no setor. 

 2) Mapear os processos e as rotinas da coordenação das alianças estratégicas 

contratuais. 

 3) Caracterizar os artefatos dos processos e das rotinas da coordenação das alianças 

estratégicas contratuais.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Com isso, pretendeu-se aumentar o conhecimento sobre como melhorar a 

coordenação interorganizacional por meio de artefatos que auxiliem a gestão dessas rotinas. A 

primeira justificativa para este estudo é a necessidade de se analisar rotinas e processos com 

maior profundidade.  

Outra justificativa é a aplicação do conceito da rotina de coordenação 

interorganizacional, mencionado por Schilke e Goerzen (2010), em alianças do setor 

farmacêutico brasileiro, analisando a execução dessa rotina e como os artefatos podem 

contribuir para uma melhor aplicação dessa rotina nas alianças estratégicas. 

Com vistas a alcançar os objetivos propostos, investigou-se a literatura existente 

sobre o assunto. Os estudos existentes concentram-se nos temas hotelaria, universidades, 

indústria automobilística e/ou combinações com outros construtos, por exemplo, habilidades 

individuais e estrutura organizacional (D´ADDERIO, 2011; PENTLAND; FELDMAN, 2005; 

BAPUJI; HORA; SAEED, 2012; CACCIATORI, 2012). 

Adicionalmente, há poucas pesquisas empíricas acerca do detalhamento das rotinas 

de gestão e sua aplicação nas alianças estratégicas contratuais. Como mencionado por alguns 

autores (FELIN et al., 2012), as rotinas precisam ser analisadas em partes menores. Assim, 

neste estudo, por meio de uma pesquisa qualitativa, as rotinas foram primeiramente mapeadas 

com os gestores que a executam e os artefatos presentes identificados.  

Desta forma, afirma-se que este estudo pode trazer para a administração um novo 

olhar em relação à gestão das alianças estratégicas, em que rotinas e processos detalhados 

com seus artefatos podem contribuir com o aprimoramento da capacidade de gestão das 

alianças. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

 

Este trabalho possui além da introdução, que apresenta o problema de pesquisa, o 

objetivo geral e específicos, este projeto possui mais cinco seções. A segunda seção 

contempla o referencial teórico que dá sustentação aos construtos alianças estratégicas, 
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rotinas, processos e artefatos. A terceira seção uma breve caracterização da indústria 

farmacêutica. A quarta seção descreve a metodologia que conduziu a pesquisa. A quinta seção 

apresenta a análise dos dados relacionados às entrevistas com os gestores das empresas do 

setor farmacêutico. A sexta e última seção apresenta, as conclusões e recomendações do 

trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

 

 

A capacidade de as empresas aprimorarem e desenvolverem seus produtos e serviços 

por meio de relacionamento com outras empresas tem aumentado nas últimas décadas. Neste 

capítulo, aborda-se o conceito de aliança estratégica, uma capacidade relacional utilizada 

pelas empresas para obter vantagem competitiva. 

Na visão de Helfat (2007), a capacidade relacional é uma precondição para as firmas 

acessarem os benefícios de sua rede. Uma preocupação da maioria das empresas é como obter 

e manter uma vantagem competitiva. Dessa forma, o objetivo das capacidades relacionais é 

como obter essa vantagem por meio de parcerias com outras empresas. O foco é o 

relacionamento entre as empresas, a criação de mecanismos para ter acesso aos recursos da 

outra empresa e a obtenção de uma vantagem competitiva, seguindo o contrato estabelecido 

na parceria. 

Ainda para Helfat (2007), após examinar a literatura sobre alianças, o relacionamento 

que gera vantagem para aliança é caracterizado por: criação de um ativo específico de 

relacionamento, acesso às capacidades complementares, fluxo de conhecimento entre os 

parceiros e a presença efetiva de mecanismos de governança, que podem reduzir os custos de 

transação entre as empresas.  

A autora afirmou que firmas com forte capacidade relacional podem obter benefícios 

de três formas:  

a) em indústrias com grande concentração de alianças, o tempo de formação do 

relacionamento é importante; 

b) a capacidade relacional contribui para uma maior probabilidade de sucesso;  

c) empresas com forte capacidade relacional são bem aceitas no mercado de ações. 

Como forma de responder ao crescente avanço tecnológico e ao aumento da 

competitividade, que, em determinados setores, são mais acentuados, as alianças estratégicas 

são utilizadas cada vez mais como uma forma de manutenção e crescimento das organizações.  
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Segundo Barney e Hesterly (2007), há dois tipos de alianças estratégicas: a primeira 

é a união de duas empresas para criar uma terceira (joint-venture), e a segunda é a criação de 

uma aliança estratégica com o objetivo de desenvolver um produto ou serviço, em que são 

combinadas as capacidades das empresas para a geração do objeto mencionado em contrato. 

Nesse caso, as empresas firmam um contrato visando a estabelecer essa parceria. Desse modo, 

neste trabalho, analisaram-se as alianças estratégicas contratuais. 

Uma das abordagens sobre a relação contratual entre as empresas está nos estudos de 

Williamson (1981) sobre a Teoria dos Custos de Transação (TCT), em que definiu a firma 

como um conjunto de contratos. A TCT apresenta os pressupostos de racionalidade limitada, 

que é a incapacidade de a firma utilizar todas as informações as quais têm acesso e prever 

todas as possibilidades durante a realização das transações. Isso acarreta a elaboração de 

contratos incompletos e o oportunismo, relacionado ao interesse próprio da firma em obter 

vantagem quando a outra parte fica em posição vulnerável.  

Na TCT, os acordos de trocas precisam ser governados e há estruturas de governança 

que podem ter um desempenho melhor do que outras. De acordo com o mesmo autor, as 

estruturas de governança utilizadas para evitar que ocorram os riscos contratuais variam em 

formas estruturais discretas em relação ao desempenho, em razão das diferenças de 

incentivos, controles e regimes legais de contratos. 

Na TCT, as dimensões críticas para as transações são: a complexidade, a condição da 

especificidade dos ativos e os distúrbios aos quais uma transação está sujeita. Dentre esses 

três, os atributos mais importantes para a compreensão da governança são as condições de 

especificidade de ativos e as perturbações atípicas, para que as adaptações não programadas 

sejam necessárias (WILLIAMSON, 1981). 

A governança das alianças estratégicas é bilateral, e o alinhamento pode ser visto 

entre uma transação de mercado e o relacionamento hierárquico. Pode, portanto, reduzir os 

custos associados com negociação, coordenação e monitoramento das transações entre as 

empresas (WILLIAMSON, 1981). 

Quando as empresas desenvolvem um conhecimento colaborativo em alianças, a 

necessidade de mais estruturas de governança tende a diminuir (TENG; DAS, 2008). A 

formação e o desenvolvimento das alianças estratégicas envolvem recursos dos potenciais 

parceiros Quanto mais os recursos das empresas apresentarem mobilidade imperfeita, 

imitabilidade imperfeita e possibilidades de substituição imperfeita, maiores as probabilidades 
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de essas empresas desenvolverem uma aliança estratégica. Ademais, a complementaridade e a 

similaridade dos recursos das empresas envolvidas facilitam o desempenho da aliança. Se 

houver diferenças na cultura, no gerenciamento, na estratégia e na tecnologia entre as 

empresas, a aliança pode falhar (DAS; TENG, 2000).  

Empresas parceiras que possuem recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos, 

físicos e organizacionais, facilitam a criação de uma aliança. Há dois tipos de riscos 

envolvidos em uma aliança: o risco relacional, que é a possibilidade de a empresa parceira 

não possuir espírito de cooperação; e o risco de desempenho, que acontece quando os 

objetivos propostos no contrato não são atingidos, mesmo havendo cooperação (DAS; TENG, 

2000). 

De acordo com Gulati (1999), as alianças estratégicas são definidas como arranjos 

voluntários entre empresas envolvendo troca, compartilhamento, desenvolvimento de 

produtos, tecnologias ou serviços, vistos como uma vantagem competitiva para as 

organizações. Para Hamel (1991), alianças estratégicas são vistas como a união de forças 

complementares, combinando perspectivas e compreensões, no intuito de reduzir as incertezas 

e acelerar a aprendizagem. 

Os benefícios de uma aliança estratégica estão além do reconhecimento externo e da 

visibilidade gerada no mercado, podendo inclusive ser uma forma de atrair novos parceiros 

para futuras alianças. Portanto, o sucesso de uma aliança estratégica, além de refletir na 

aliança atual, influencia a criação de novas parcerias. Conforme Helfat (2007), a posição da 

empresa em sua rede de relacionamento, no segmento em que está inserida, pode contribuir 

com a identificação de parceiros, visando a constituir uma aliança. 

As rotinas têm um papel relevante no processo de gestão das alianças. Segundo Teng 

e Das (2008), algumas organizações desenvolvem procedimentos manuais, processos de 

tomada de decisão e templates para facilitar a criação de novas alianças.  

Determinados segmentos apresentam maior concentração de alianças, como por 

exemplo, indústrias farmacêuticas, tecnologia, setor automotivo, bancos e biotecnologia. Um 

dos fatores que contribui para o desenvolvimento de alianças é aumentar a capacidade de 

desenvolver novos produtos e serviços. Dessa forma, afirma-se que as áreas de pesquisa e 

desenvolvimento têm um papel vital na constituição de novas alianças.  

Outro ponto crucial em alianças estratégicas é a capacidade de aprendizagem dos 

parceiros, em que as rotinas contribuem como forma de armazenar esse conhecimento 
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adquirido e obter maior vantagem da aliança. Uma das metas das alianças estratégicas é 

adquirir o conhecimento dos parceiros, e como tal processo pode gerar competição na criação 

de uma aliança, a formalização de um contrato é importante, pois mitiga os riscos da aliança e 

explicita os objetivos da parceria firmada.  

Zollo, Reuer e Singh (2002), em um estudo realizado com 145 alianças no setor de 

biotecnologia, analisaram a influência das rotinas organizacionais na gestão das alianças, com 

vistas a gerenciar as capacidades relacionais dos parceiros, trazendo benefícios para o 

resultado da aliança. 

Por ser o conhecimento um recurso determinante dentro das alianças estratégicas, 

devem ser analisados os processos existentes em cada um dos parceiros e como eles podem 

ser integrados ou aprimorados com a constituição da aliança. As razões que impactam no 

processo decisório das alianças incluem processos operacionais e mecanismos de controle 

(DAS; TENG, 2000).  

As alianças estratégicas também podem falhar, não atingindo o objetivo proposto na 

sua concepção. Como relatou Doz (1996), podem falhar por diversos motivos, por exemplo, 

pela configuração proposta no começo da criação, impactando o início do processo de 

aprendizagem.  

As alianças também podem falhar no seu processo de aprendizado, caso o ambiente 

mude, tornando-as economicamente menos atrativas para um dos parceiros. As condições 

iniciais da aliança desempenham um papel fundamental na promoção da aprendizagem ou o 

bloqueio. Se no início houver uma aprendizagem cognitiva e comportamental, as alianças 

terão sucesso, caso contrário, podem falhar (DOZ, 1996). 

De acordo com Schilke e Goerzen (2010), o gerenciamento da aliança é uma 

estratégia crítica, permitindo à organização alterar seus recursos, com vistas a identificar o 

motivo pelo qual algumas organizações têm mais sucesso em suas alianças do que outras.  

Em um estudo com 145 empresas Schilke e Goerzen (2010), verificaram que a 

capacidade de gerenciamento é fundamental para o sucesso da aliança, em que as rotinas de 

gerenciamento são o tema central para identificar essas capacidades. Ademais, enfatizaram 

que a experiência da organização com outras alianças e a estrutura organizacional utilizada 

para conduzir são fatores críticos para o sucesso da aliança. Nesse sentido, propuseram cinco 

rotinas de gerenciamento: 
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a) Coordenação: dividida em interorganizacional, que é a coordenação de uma aliança 

individualmente; e portfólio de alianças, que é a coordenação de diversas alianças, 

identificando as interdependências e garantindo que as diversas alianças sejam 

governadas eficientemente; 

b) Aprendizagem: a transferência de conhecimento em uma aliança é um dos objetivos 

principais, e a capacidade em transferir esse conhecimento é a chave do sucesso de 

uma aliança; 

c) Proatividade: permite que a organização entenda o ambiente e identifique os 

requerimentos do mercado e novas oportunidades para obter recursos; 

d) Transformação: a flexibilidade da forma organizacional da aliança é frequentemente 

 mencionada como uma das maiores vantagens.  

 

FIGURA 1 – MODELO MULTIDIMENSIONAL DE SCHILKE E GOERZEN 
 

 
Fonte: Schilke e Goerzen (2010, p. 8) 

 

Neste estudo, concentrou-se na rotina de coordenação interorganizacional, conforme 

ilustrado na figura 1. O processo de governança é fundamental na gestão das alianças, visto 

que existem alianças que falham em seu objetivo e acabam não sendo bem sucedidas. Como 
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relataram Schilke e Goerzen (2010) e Dyer e Kale (2007), a coordenação interorganizacional 

é uma rotina fundamental para garantir a gestão da aliança, pois os parceiros necessitam dessa 

coordenação, em que há o envolvimento de diversas pessoas. Ademais, cabe conciliar os 

interesses e a necessidade de alinhar suas atividades entre os parceiros.  

 

 

2.2 CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

 

Muitas organizações têm como meta obter melhores resultados e entregar valor para 

seus clientes. Desse modo, entender quais são as capacidades da organização e como se pode 

melhorá-las tornou-se objeto de estudo de muitos pesquisadores.  

Nelson e Winter (1982) afirmaram que as rotinas e as capacidades têm um papel 

fundamental em problemas não esperados que as organizações possam enfrentar. Nesse 

cenário, as rotinas são responsáveis pelo armazenamento do conhecimento e podem prever o 

seu comportamento futuro, conforme as rotinas empregadas no passado. 

Mesmo que estejam no mesmo setor, empresas diferentes possuem conjuntos 

diferentes de recursos e capacidades. Isso é explicado por meio da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) (BARNEY; HESTERLY, 2007). Portanto, a premissa da heterogeneidade 

dos recursos significa que, para determinado ramo de atividade, algumas empresas podem ser 

mais competentes em realizar essa atividade do que outras. Outra premissa é a imobilidade 

dos recursos, ou seja, as diferenças de recursos e capacidades entre as empresas podem ser 

duradouras, pois pode ser custoso para empresas sem certos recursos e capacidades 

desenvolver ou adquirir estes recursos. 

Com o intuito de identificar os recursos estratégicos que geram vantagem 

competitiva sustentável para uma empresa, Barney e Hesterly (2007) desenvolveram um 

modelo que aborda quatro questões que devem ser consideradas sobre um recurso ou 

capacidade para determinar seu potencial competitivo. O recurso deve:  

a) ser valioso, no sentido de explorar oportunidades /ou neutralizar ameaças na empresa;  

b) ser raro entre a concorrência;  

c) ser imperfeitamente imitável;  

d) ser capaz de ser explorado pelos processos organizacionais da empresa. 
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Para Grant (1991), capacidades são o que as firmas podem fazer com um conjunto de 

recursos. Segundo Barney (2007), as capacidades e os recursos podem ser classificados em 

três categorias: recursos físicos, recursos humanos e recursos organizacionais. 

Dosi, Nelson e Winter (2000) relataram que as capacidades preenchem a lacuna entre 

a intenção e o resultado. As capacidades envolvem atividades organizadas, e seu exercício é 

tipicamente repetitivo em determinadas partes. Por sua vez, as rotinas organizacionais são 

unidades da atividade organizacional com característica repetitiva, ou seja, os “blocos de 

construção” das capacidades. Contudo, não só de rotinas são compostas as capacidades; além 

de todas as rotinas inerentes ao processo, há necessidade de um banco de dados para 

selecionar os clientes.  

O conceito de capacidade dinâmica surgiu com Teece, Pisano e Shuen (1997), que 

definiram a capacidade dinâmica como a habilidade de a firma integrar, construir e 

reconfigurar as competências internas e externas para responder rapidamente às mudanças do 

ambiente. 

 A capacidade dinâmica reflete a habilidade de a organização atingir formas novas e 

inovadoras de vantagem competitiva; trajetória que se refere ao histórico de investimentos da 

empresa. Em sua estrutura, há três classes de fatores para existência: processos relacionados 

às atividades de gerenciamento, coordenação, aprendizado e transformação que as firmas têm 

em relação aos recursos e capacidades; posições relacionadas à estrutura de ativos estratégicos 

da organização, por exemplo, rotinas, e capacidades desenvolvidas nas áreas de tecnologia. 

De acordo com Eisenhardt e Martin (2000), as capacidades dinâmicas consistem em 

estratégias específicas e processos organizacionais, os quais criam valor para a empresa 

quando os recursos são utilizados para novas estratégias. Os autores enfatizaram as constantes 

mudanças no ambiente e a importância da gestão dos recursos para adaptar as mudanças, de 

modo a obter geração de valor e vantagem competitiva sustentável.  

Zollo e Winter (2002) afirmaram que as capacidades dinâmicas são como um modelo 

de aprendizagem coletiva, o qual, com vistas a melhorar seu desempenho, modifica suas 

rotinas operacionais. Os autores separaram as capacidades entre dinâmicas e operacionais; e 

as primeiras podem modificar as rotinas de operação de uma organização. Para Winter (2003), 

o conceito de capacidade dinâmica é diferente de uma capacidade comum, e é composto por 

uma combinação de rotinas que criam mudanças organizacionais. 
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Como reportaram Kale, Dyer e Singh (2002), alianças que possuem as atividades 

bem específicas tiveram um desempenho muito superior em relação a outras alianças. Para 

definir as atividades inerentes em uma aliança, é necessário ressaltar a importância de 

habilidades, processos e rotinas, mecanismos esses vitais na gestão das alianças. 

 

 

2.3 ROTINA DE COORDENAÇÃO INTERORGANIZACIONAL 

 

 

A coordenação não é conseguida somente a partir de mecanismos contratuais, mas 

também pela interação do dia a dia dos empregados envolvidos nas atividades da aliança 

(DOZ; HAMEL; PRAHALAD, 1989). Segundo Helfat (2007), há quatro processos 

identificados como parte do gerenciamento de uma aliança: melhoria da gestão do 

conhecimento, fornecimento de coordenação interna, facilitação da intervenção e a 

responsabilidade e manutenção da visibilidade externa.  

As alianças implicam que algumas atividades são divididas entre os parceiros, o que 

leva à necessidade de governança e reintegração. A distribuição dos direitos entre os parceiros 

é uma determinante central da governança da aliança, porque afeta as possibilidades de cada 

parceiro para controlar o desempenho das atividades dentro dos limites do relacionamento 

(NIELSEN, 2010).  

O papel dos mecanismos de coordenação processuais é governar as relações dentro 

dos limites institucionais definidos, mediante os mecanismos de governança contratuais 

escolhidos. As decisões sobre frequência, tempo e direcionamento de fluxos de conhecimento 

identificam as dimensões operacionais de mecanismos de coordenação processuais. 

A rotina é importante para garantir a gestão da aliança, pois os parceiros necessitam 

dessa coordenação, em que há o envolvimento de diversas pessoas, a necessidade de conciliar 

os interesses entre os parceiros e de alinhar suas atividades, sendo criados processos e rotinas 

de gestão da aliança. Schilke e Goerzen (2010), citaram três argumentos que suportam a 

necessidade de rotinas de coordenação interorganizacional: 

a) em um cenário de cooperação interorganizacional, existe a dependência entre os 

parceiros de uma coordenação entre as partes, em que a interdependência de recursos e 

o envolvimento de diversas pessoas reforçam a necessidade dessa coordenação; 
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b) nem sempre os parceiros têm os mesmos objetivos na aliança; assim, é necessário 

reconciliar os interesses entre as partes, por meio de processos e rotinas de 

coordenação; 

c) Os parceiros não têm toda a informação necessária para alinhar as suas próprias ações 

com as atividades. 

Para Goerzen e Beamish (2005), quando uma relação entre parceiros é estabelecida, 

novas rotinas organizacionais podem ser criadas e os custos com esse monitoramento podem 

ser altos, devido à falta de confiança entre os parceiros e à pouca familiaridade com os 

processos, os sistemas e as rotinas dos parceiros. 

De acordo com Gulati, Lawrence e Puranam (2005), os problemas de coordenação 

surgem em razão da falta do compartilhamento do conhecimento sobre regras de decisão e 

porque suas ações são interdependentes com as dos outros. Afirmaram os autores que a 

coordenação falha devido à falta de conhecimento de como o parceiro irá agir.  

Em síntese, os autores afirmaram que problemas de coordenação surgem pela 

dificuldade de alinhar as ações, podendo persistir mesmo quando os interesses estão 

alinhados. Dessa forma, a coordenação interorganizacional é fundamental na capacidade de 

gerenciamento da aliança. 

 

 

2.4 PROCESSOS, ROTINAS E ARTEFATOS 

 

 

Os processos e as rotinas são fundamentais para definir as atividades de uma aliança. 

Já que rotinas e processos são utilizados como sinônimos por alguns autores, cabe fazer a 

distinção entre esses dois construtos (KALE; DYER; SINGH, 2002).  

O processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por 

humanos ou máquinas, para alcançar uma ou mais metas (ABPMP - ASSOCIATION OF 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2009). Os processos são 

disparados por eventos específicos e apresentam um ou mais resultados, que podem conduzir 

ao término do processo ou à transferência de controle para outro processo. Processos são 

compostos por várias atividades inter-relacionadas que solucionam uma questão específica. 



 

De acordo com Becker (2004), rotina tem padrão e é recorrente, portanto

acontece somente uma vez não pode ser determinado como uma rotina. A rotina pode ser 

desempenhada por diversos atores e 

organizacionais são definidas como repetitiva

interdependentes e realizadas por atores (FELDMAN; PENTLAND, 2003).

Para Gerard (2011), as rotinas são definidas como padrões de comportamento 

repetíveis, conectando os atores e faz

pela estrutura de trabalho e as rotinas fazem parte da execução des

seguir, o autor esclarece a dife

  

Fonte: Gerard (2011, p. 159) 
 

Nos próximos tópicos

importância na gestão das alianças.

 

 

 

De acordo com Becker (2004), rotina tem padrão e é recorrente, portanto

acontece somente uma vez não pode ser determinado como uma rotina. A rotina pode ser 

desempenhada por diversos atores e por meio de diversas áreas da organização. Rotinas 

organizacionais são definidas como repetitivas, com reconhecível padrão de ações 

interdependentes e realizadas por atores (FELDMAN; PENTLAND, 2003).

Para Gerard (2011), as rotinas são definidas como padrões de comportamento 

tíveis, conectando os atores e fazendo parte do processo. Os processos são responsáveis 

pela estrutura de trabalho e as rotinas fazem parte da execução dessa estrutura. Na figura a

o autor esclarece a diferença entre processos e rotinas: 

FIGURA 2 – PROCESSOS X ROTINAS 
 

 

Nos próximos tópicos, abordam-se os conceitos de processos e rotinas e sua 

importância na gestão das alianças.  
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De acordo com Becker (2004), rotina tem padrão e é recorrente, portanto, algo que 

acontece somente uma vez não pode ser determinado como uma rotina. A rotina pode ser 

eas da organização. Rotinas 

reconhecível padrão de ações 

interdependentes e realizadas por atores (FELDMAN; PENTLAND, 2003). 

Para Gerard (2011), as rotinas são definidas como padrões de comportamento 
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a estrutura. Na figura a 

os conceitos de processos e rotinas e sua 
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2.4.1 PROCESSOS 

 

 

Os processos organizacionais são criados por meio de estruturas organizacionais 

específicas e pela divisão ou distribuição de rotinas entre essas estruturas, constituindo um 

dos pontos principais para as capacidades dinâmicas (DOSI; FAILLO; MARENGO, 2008). 

Conforme Zollo e Winter (2002), uma capacidade organizacional é uma coleção de rotinas 

que geram opções para produzir resultados; porém, quando a organização consegue mudar 

suas rotinas, gerando novos processos, evolui para a capacidade de ordem superior.  

Para Gonçalvez (2000), o processo é uma maneira de realizar um conjunto de 

atividades e não inclui apenas atividades, mas a quantidade de pessoas envolvidas, a 

distribuição do trabalho, a tecnologia empregada, os indicadores de eficiência e os resultados 

esperados. 

O mesmo autor relatou que a definição de processo pela descrição da transformação 

de entradas em saídas de valor não é suficiente para especificar o assunto que interessa. As 

transformações ocorridas em um processo podem ser físicas, de localização e transacionais. A 

regularidade do padrão de interação entre os indivíduos da organização leva ao surgimento de 

um modelo razoavelmente definido de regras e comportamentos, essencial à estabilização do 

funcionamento de determinados indivíduos e grupos nas organizações, chamados de 

processos organizacionais. 

Para Becker (2004), uma rotina pode ser um processo, pois as rotinas necessitam de 

tempo para gerar impacto, estão sujeitas à decadência, possuem tempos de reação, podem 

gerar atrasos, necessitam de tempo para ser adquiridas, podem ser mudadas, apresentam 

frequência de repetição e necessitam de manutenção para permanecerem válidas e em 

condição de operação.  

Como afirmou Gonçalvez (2000), há três tipos de processos: 

a) processos de negócios: caracterizam a atuação da empresa e são suportados por outros 

processos internos, resultando no produto ou serviço recebido pelo cliente; 

b) processos organizacionais ou de integração organizacional: centralizados na 

organização, viabilizam o funcionamento coordenado em busca do seu desempenho 

geral; 
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c) processos gerenciais: focalizados nos gerentes e nas suas relações; incluem ações de 

medição e ajuste no desempenho da organização. 

De acordo com a ABPMP (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2009), os processos são divididos em: 

a) processos primários: são de natureza interfuncional e compõem a cadeia de valor; 

b) processos de suporte: por exemplo, processos de recursos humanos e tecnologia da 

informação (TI), que suportam outros processos; 

c) processos de gerenciamento: utilizados para medir, monitorar e controlar atividades de 

negócio. Garantem que os processos primários e de suporte atinjam metas 

operacionais, financeiras, regulatórias e legais. 

Maritan e Peteraf (2007) abordaram o relacionamento de processos com capacidades 

dinâmicas, pois processos são mecanismos pelos quais as capacidades dinâmicas são 

colocadas em uso, além de usar processos para auxiliar no desenvolvimento de novas 

capacidades dinâmicas. Primeiramente, é necessário compreender os processos envolvidos, 

para depois entender a capacidade dinâmica de uma empresa. 

De acordo com Ring e Van de Vem (1994), há três definições de processos na 

literatura:  

a) processos como uma lógica que explica o relacionamento causal; 

b) processos como uma categoria de conceitos que se refere às ações; 

c) processos como uma sequência de eventos descrevendo a mudança ao longo do tempo. 

Segundo Felin et al.(2012), a interação entre pessoas e processos dentro da firma é 

um caminho crítico para os processos e capacidades. O exercício de resolução de problemas e 

a necessidade de mapear as rotinas e os processos, permite desenvolver capacidades 

organizacionais.  

Quanto ao dinamismo do processo, Gonçalvez (2000) afirmou que é: 

A definição dos processos na empresa é essencialmente dinâmica, mudando 
com o tempo. Novos componentes vão sendo adicionados e outros são 
adaptados à medida que o ambiente muda, a empresa cresce e o 
conhecimento especializado se desenvolve. O funcionamento do processo 
precisa, então, ser adaptado, de modo que possa se adequar à nova situação.  
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As metodologias mais difundidas sobre melhoria de processos são: 

a) Six Sigma: desenvolvida na Motorola na década de 1980 e fortemente implementada 

pela General Eletric na década de 1990. Seu objetivo era a redução da variabilidade 

dos processos e implementação de melhorias com foco na análise de dados. Em uma 

melhoria de processo six sigma, é necessário definir o problema, medir o processo, 

analisar o processo, implementar e controlar as melhorias (HAMMER; GODING, 

2001); 

b) Lean: originada na empresa Toyota, é também chamada de Sistema Toyota de 

Produção. Utiliza ferramentas e métodos com o foco em redução de desperdícios e 

adição de valor ao processo. Muitas organizações acreditam que o Lean é uma 

filosofia e não uma metodologia para melhorar os processos (KHALIL e MAYA, 

2013); 

c) Total Quality Management (TQM) e PDCA (Plan-Do-Check-Act): o gerenciamento 

total da qualidade é um conjunto de práticas para garantir que o processo entregue o 

valor solicitado pelo cliente. O PDCA enfoca planejamento, implementação e controle 

dos processos, em que toda melhoria implementada deve ser medida e acompanhada 

(BUSHELL, 1992) 

No final do século XX, o assunto de melhoria de processos ganhou maior 

importância com o crescimento de todas essas metodologias. 

Pelo fato de algumas empresas terem dificuldade de mensurar os resultados de um 

programa de melhoria de processos, pode ser que essa abordagem ainda seja pouco explorada 

nas pesquisas acadêmicas. De acordo com Gonçalvez (2000), a causa principal para a falta de 

sucesso no processo de melhoria é que a maioria das pessoas ainda não reconhece e 

compreende que as organizações são sistemas, e que as melhorias devem ser planejadas, 

projetadas e gerenciadas.  

O conceito de processos organizacionais utilizado por diversos autores 

(PENTLAND; RUETER; HENRY, 1994; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) é um conjunto 

de ações que se repetem ao longo do tempo e permitem aos gerentes realizar uma atividade do 

negócio. O processo organizacional é visto por alguns autores como fundamental para a 

empresa obter a capacidade dinâmica e implementar a estratégia da empresa. 

Bingham, Furr e Eisenhardt (2007), mostraram a importância dos processos 

organizacionais para as empresas obterem desempenho superior às demais, sendo não 
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somente relevante para a estratégia, mas talvez a própria estratégia, principalmente em 

mercados dinâmicos.  

No caso das alianças estratégicas, é importante ter os processos estabelecidos no 

início da parceria, permitindo criar uma forma consistente de captura do conhecimento. Caso 

seja necessário melhorar esse processo criado, eventuais problemas serão reduzidos, por não 

se ter um processo definido. As empresas serão mais bem sucedidas em suas alianças quando 

continuamente desenvolverem mecanismos e rotinas para acumular, armazenar, integrar e 

difundir conhecimentos relevantes relacionados com a gestão de alianças (DYER; KALE; 

DYER; SINGH, 2002). 

A visão de processo pode ser considerada uma forma de se realizar uma atividade de 

maneira mais organizada, evitando-se, assim, desvios durante a execução da atividade e o 

consequente retrabalho. Quem realiza o processo tem o conhecimento do que será necessário 

para dar início a ele, conseguindo definir previamente os resultados que deverão ser obtidos. 

Portanto, quando se organiza uma atividade em um processo, é possível estabelecer 

previamente os resultados que deverão ser obtidos e executá-los de uma maneira muito mais 

ágil e confiável, desde que haja envolvimento por parte de quem os realiza (KIPPER et. al. 

2011). 

A gestão por processos permite que as empresas executem suas funções de forma 

coordenada e com responsabilidades atribuídas, auxiliando na implementação de melhorias 

quando necessário. Para Candido, Ferreira e Zuhlke (2008), a gestão por processos é mais do 

que uma ferramenta de gestão que auxilia nas tomadas das decisões estratégicas e 

operacionais da empresa. Na verdade, trata-se de um novo conceito de gestão baseado na 

melhoria contínua dos processos críticos e com foco constante nas necessidades dos clientes. 

De acordo com Ring e Van de Ven (1994), os processos são fundamentais para 

garantir e melhorar o desempenho. O modo como os a gentes negociam, executam e 

modificam os termos influencia fortemente o desempenho dos relacionamentos entre as 

empresas. Em seu estudo, os autores analisaram a relação entre duas ou mais organizações 

gerenciadas por um contrato, propondo quatro conceitos-chave para essas relações:  

a) incerteza inerente em uma cooperação;  

b) critério de eficiência e equidade para avaliar a cooperação entre as empresas;  

c) necessidade de uma resolução interna para disputas;  
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d) importância do papel das relações entre as empresas.  

Os autores propuseram um framework desenvolvido para os processos de cooperação 

entre as empresas; porém, há necessidade de aprofundamento, pelo uso de unidades 

individuais de análise.  

A definição de processos pode facilitar a criação de métricas para acompanhar o 

desempenho das alianças. Como relatou Helfat (2007), 70% das firmas com aliança utilizam 

métricas para acompanhar o desempenho, um número considerado baixo, tendo em vista que 

métricas são fundamentais para mensurá-la. 

Estabelecer essas métricas de controle é fundamental para conseguir monitorar o 

processo e garantir a entrega do resultado esperado. As métricas de desempenho de um 

processo podem ser qualidade, custo, tempo e capacidade. Essa medição do desempenho do 

processo pode ser manual ou automática, com o auxílio de ferramentas (ABPMP, 2009).  

Alguns fatores relevantes para ter sucesso no gerenciamento de desempenho de 

processos são (ABPMP, 2009): 

a) focar em pessoas e processos; 

b) garantir o entendimento de todo o processo, não somente de tarefas individuais; 

c) garantir o entendimento de como o processo está vinculado à métrica de desempenho 

operacional; 

d) garantir que quem desenha e aprova as atividades são as mesmas pessoas que 

desempenham as atividades. 

Dessa forma, é necessário entender como os processos e as rotinas, com seus 

artefatos, influenciam o desempenho das alianças. Segundo Felin et. al. (2012), há diferentes 

tipos de processos baseados nas rotinas. As rotinas podem ser mais ou menos projetadas, mas 

variam na sua implantação. Algumas exigem a estrita observância do processo subjacente, 

enquanto outras envolvem processos que permitem a flexibilidade ou adaptação. Rotinas que 

nascem de processos rígidos podem estar limitadas a pouca variação. 

De acordo com Sobrero e Schrader apud Nielsen (2010), governança processual 

refere-se à coordenação contínua dos processos entre as partes, normalmente realizada por 

meio de uma troca mútua e pelo enraizamento do conhecimento, pelo qual os parceiros 

aprendem a ajustar suas atividades para outro.   
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Filiou (2007), em um estudo de caso de uma empresa farmacêutica, constatou que as 

empresas bem sucedidas em alianças fazem investimentos substanciais na construção de 

processos sistemáticos para o reconhecimento, a avaliação, a gestão do contrato e o 

desempenho de seus termos contratuais. Para os processos de gestão de interações com 

instituições parceiras, a empresa desenvolve um padrão sistemático de uma estrutura 

hierárquica de três níveis, com vistas a coordenar o cumprimento contratual e o alinhamento 

dos projetos de cooperação com suas metas estabelecidas.  

A organização precisa compreender a razão dos processos criados; portanto, as 

seguintes questões devem ser feitas (ABPMP, 2009): 

a) Qual é o processo a ser criado? 

b) Por que vai ser criado? 

c) O que disparou a análise? 

d) Quais sistemas são requeridos para prover suporte ou habilitar o processo? 

e) O processo está alinhado com os objetivos estratégicos da organização? 

f) Fornece valor à organização? 

Muitas organizações devem seguir as regulamentações do mercado em que estão 

inseridas, e os processos devem estar em conformidade com essas diretrizes, por exemplo, lei 

Sarbanes Oxley (SOX) e International Standards Organization (ISO). 

Após o entendimento da importância dos processos, é necessário verificar quais 

processos a organização possui, visto que esse mapeamento é uma etapa crucial para esse 

entendimento. Como relataram Kipper et. al. (2011), mapear um processo é fazer um desenho 

inicial, observando como uma sucessão de atividades são executadas e inter-relacionadas. 

Essa coleta pode ser feita por meio de entrevistas com os responsáveis pelo processo. 

As atividades de mapeamento dos processos se baseiam no desenho intencional e em 

como o trabalho de ponta a ponta ocorre, tendo a sequência de atividades documentada. Inclui 

o processo realizado, o tempo, o local, os atores de processo e a metodologia utilizada. O 

desenho define o que a organização quer que o processo seja e responde a questões como: o 

quê, quando, onde, quem e como o trabalho é realizado. Um componente vital nesta etapa de 

mapeamento é assegurar que métricas e controles gerenciais apropriados estejam 

implementados (ABPMP, 2009). 
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Entender a importância dos processos, como identificá-los e mapeá-los é 

fundamental para que a organização possa efetuar seu gerenciamento. Ademais, esse 

gerenciamento serve para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e 

melhorar os processos automatizados ou não, garantindo os resultados previstos para aqueles 

processos (ABPMP, 2009).  

O gerenciamento dos processos de negócio permite que a organização alinhe seus 

processos de negócio com a sua estratégia organizacional, e para cada um que for 

estabelecido, cabe definir um responsável. Nesse cenário, esse dono do processo é um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos com a responsabilidade e dever de prestação de contas, 

para garantir o sucesso do processo de ponta a ponta (ABPMP, 2009). 

O mapa do processo é destinado tanto para padronizar os processos e identificar 

atividades similares quanto para definir serviços de negócios compartilhados. Muitas vezes, 

os processos são desenhados sem o conhecimento de todos os procedimentos existentes, o que 

dificulta a geração de processos futuros. Portanto, sua documentação deve ser consistente, 

para a padronização e a concepção de processos futuros (HEINRICH et. al, 2007). 

 

 

2.4.2 ROTINAS 

 

 

Para Becker (2004), uma rotina tem padrão e é recorrente; portanto, algo que 

acontece somente uma vez não pode ser determinado como uma rotina. A rotina pode ser 

desempenhada por diversos atores e por meio de diversas áreas da organização. Desse modo, 

é importante quando há a necessidade de se padronizar atividades e definir claramente os 

papéis e as responsabilidades dentro de uma organização. 

As rotinas são executadas sem que as pessoas envolvidas deem a devida importância 

para o que está sendo executando (DOSI; NELSON; WINTER, 2000). Outros autores 

argumentaram que elas não são feitas de modo inconsciente, mas sim como uma realização de 

um esforço (PENTLAND; RUETER; HENRY, 1994). 

Para Cohen (2004), o conceito de rotinas refere-se às regras de decisão simples que 

requerem níveis baixos de processamento de informação, mas também aos comportamentos 
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complexos automáticos que envolvem altos níveis de informações repetitivas de 

processamento.  

1. As rotinas contribuem nesse processo de relacionamento entre as empresas, 

criando mecanismos de acesso e transferência de conhecimento e 

mecanismos para a gestão da aliança entre as empresas. Grant (1991) 

mencionou que as rotinas de transferência de conhecimento são um padrão 

regular da interação entre as firmas, permitindo transferir, recombinar ou 

criar o conhecimento. 

Como apontou Becker (2004), as rotinas podem armazenar conhecimento, garantir a 

estabilidade dos processos, reduzir a incerteza, economizar recursos cognitivos e auxiliar na 

coordenação e controle. Dessa forma, sua utilização pode ser aplicada em diversos segmentos 

e auxiliar em diversos períodos dentro de uma organização. Sua aplicabilidade já foi 

mencionada em diversos estudos empíricos que comprovaram as vantagens mencionadas pelo 

autor. 

Segundo o mesmo autor, as rotinas têm as seguintes características:  

a) padrão: a rotina possui um padrão e é composta por ação, atividade, comportamento e 

interação; 

b) recorrência: a rotina acontece de forma repetida, sendo essa a sua principal 

característica; 

c) natureza coletiva: padrão recorrente, executado por autores pertencentes a diversas 

unidades da organização; 

d) esforço consciente e inconsciente: podem ser executadas de forma consciente e 

inconsciente; 

e) natureza processual: uma rotina pode ser encarada como um processo, pois apresenta 

características processuais. Todavia, neste estudo, foi considerada como parte de um 

processo; 

f) dependente de contexto e especificidade: as relações envolvidas, o ambiente, o local e 

a inércia são alguns fatores relacionados; 

g) dependência de trajetória: entender o motivo da criação da rotina é importante para 

entender qual seu objetivo; 
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h) gatilho: as rotinas são desempenhadas de acordo com o estímulo que recebem; 

Na literatura, as rotinas são interpretadas de duas formas: regularidades 

comportamentais, que são padrões de interação recorrentes, e regularidades cognitivas, vistas 

como regras, procedimentos e padrões operacionais (BECKER, 2004). Rotinas 

organizacionais são definidas como repetitivas, com reconhecível padrão de ações 

interdependentes e realizadas por atores (FELDMAN; PENTLAND, 2003). 

As rotinas não podem ser atribuídas somente por humanos; o papel do artefato tem 

fundamental importância (LEONARDI; BARLEY, 2008). Podem ser incluídos como 

artefatos vários procedimentos escritos, ferramentas e sofisticadas tecnologias. A interação 

entre rotina e tecnologia é tão próxima que fica difícil separá-las (LEONARDI; BARLEY, 

2008).   

As rotinas organizacionais são, por vezes, ligadas à capacidade de absorção e 

definidas como "um conjunto de rotinas organizacionais e processos pelos quais as empresas 

adquirem, assimilam, transformam e exploram o conhecimento para produzir uma capacidade 

dinâmica organizacional” (PENTLAND et. al., 2012, p.1489). 

Feldman e Pentland (2003) propuseram uma nova teoria para as rotinas 

organizacionais, que consiste nos aspectos ostensivo e performativo:  

a) aspecto ostensivo da rotina: mostra como a rotina é. Pode ser codificada como um 

procedimento operacional padrão ou uma norma. Não pode abranger desempenhos 

específicos, porque é impossível especificar qualquer rotina em detalhes suficientes 

para que possa ser realmente realizada; 

b) aspecto performativo da rotina: ações específicas feitas por pessoas específicas em 

tempos específicos, engajadas em uma rotina organizacional. Mesmo havendo normas 

e procedimentos a serem seguidos, as rotinas são desempenhadas por pessoas que 

podem introduzir uma variação. O aspecto performativo da rotina pode ser entendido 

como improvisação inerente, e as rotinas devem ser ajustadas para mudança de 

contextos.  

Ambos os aspectos são necessários para se compreender o que é uma rotina. O 

aspecto performativo das rotinas é essencial para a criação, manutenção e modificação do 

aspecto ostensivo, da mesma forma que um discurso cria, mantém e altera uma linguagem 

(FELDMAN; PENTLAND, 2003). 



36 

 

Apesar de o conceito de rotina ser amplamente utilizado, ainda há dificuldade de se 

conceituar de forma rigorosa (COHEN, 2004). Outra metáfora de rotinas organizacionais 

surgiu com o trabalho de Nelson e Winter (1982), em que as rotinas são comparadas aos 

genes, utilizando a teoria da evolução biológica.  

Conforme esses autores, as rotinas podem ser classificadas em operacionais, voltadas 

à abordagem de atividades rotineiras da firma, de investimento, voltadas ao estabelecimento 

do estoque, e de mudança, voltadas à alteração das características operacionais. 

Na visão de Gerard (2011), podem ser classificadas em: rotinas de seleção, usadas 

para iniciar outras rotinas, rotinas de trabalho, para executar trabalhos específicos, e rotinas de 

diagnóstico, para identificar o problema e possíveis soluções. 

As rotinas auxiliam no controle gerencial, reduzem a incerteza e aumentam a 

legitimidade da organização. Há rotinas em todos os segmentos e, em certos casos, são meios 

fundamentais para deter o controle e a padronização dos processos. As rotinas são vistas como 

antítese de flexibilidade e mudança, travando em organizações inflexíveis, imutáveis padrões 

de ação. Ao mesmo tempo, as teorias funcionalistas enfatizam o seu potencial para a 

eficiência e legitimidade. 

As rotinas organizacionais são conexões entre diversas etapas de um processo, 

portanto, geralmente, envolvem mais de uma pessoa. Dessa forma, o fator humano ganha 

fundamental importância, visto que, para que uma rotina seja bem desempenhada, há 

necessidade do entendimento por todos os envolvidos. Conforme o referido autor, as rotinas 

são executadas por pessoas que pensam e têm sentimentos, as quais podem interferir 

diretamente na rotina. 

Essa perspectiva de que as rotinas podem ser mudadas foi abordada por Pentland, 

Rueter e Henry (1994), ao utilizarem a gramática como analogia para explicar a variação 

existente nas rotinas: "Da mesma forma que gramática inglesa permite aos oradores 

produzirem uma variedade de orações, uma rotina organizacional permite as pessoas 

produzirem uma variedade de desempenhos" (PENTLAND; RUETER; HENRY, 1994, 

p.490). 

De acordo com Becker (2005), há quatro métodos para padronizar a interação 

recorrente: identificar sequências repetidas, ações e regras fixas, variabilidade das tarefas e o 

conteúdo, processos e sequências de padrões de interação recorrente.   
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Ademais, o autor ressaltou que as rotinas são caracterizadas como padrões de 

interações recorrentes: frequência e variação. Para identificar os antecedentes dos padrões de 

interação recorrente, é necessário identificar a característica da tarefa: 

a) complexidade da tarefa: refere-se a como as diferentes etapas são solicitadas para 

realizar a tarefa e o número de conexões entre esses elementos; 

b) interdependência da tarefa: tarefas diferentes considerando a extensão em que as 

etapas do processo são interdependentes; 

c) pressão do tempo: indica o grau de pressão pelo tempo em que uma tarefa deve ser 

realizada, influenciando na sua forma de realização; 

d) incerteza relacionada à tarefa: rotinas organizacionais receberam um papel em permitir 

a tomada de decisões em situações caracterizadas pela incerteza; 

e) troca dos a gentes: portanto, se os a gentes que participam dos padrões de interação 

recorrente são importantes, deve-se controlar sua troca, reduzindo o impacto em 

manter a estabilidade dos padrões de ação recorrente. 

Para Bapuji, Hora e Saeed (2012), as rotinas emergem como um resultado de 

interação entre atores humanos e não humanos envolvidos na execução de uma tarefa. Essa 

interação é permitida pela troca de intermediários, que transmitem as intenções de uma pessoa 

para outra. 

Com o crescimento das pesquisas relacionadas aos construtos rotinas e capacidades, 

Felin et. al.(2012) introduziram uma discussão sobre os fundamentos de rotinas e capacidades 

constituídos pelos componentes individual, processos e estrutura e suas interações. O 

indivíduo tem uma grande importância no aprimoramento das rotinas e capacidades. As 

rotinas são executadas por indivíduos e grupos, e suas características podem influenciar na 

execução.  

Os autores não se limitaram a utilizar a visão de rotina como algo estático e 

padronizado. Afirmaram que rotinas podem ser alteradas, mencionaram preocupação quando 

de sua memorização pelos indivíduos e que, quando alteradas, são por eles impactadas. 

Como apontou Zollo, Reuer e Singh (2002), durante a execução de uma tarefa 

conjunta, os parceiros precisam coordenar as trocas de conhecimento por meio de suas 

fronteiras, a fim de realizar de forma eficiente e alternadamente uma sequência de etapas ou 

subtarefas necessárias à execução da tarefa conjunta. Após a definição de rotinas 
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organizacionais e de sua influência na manutenção e evolução do crescimento da empresa, 

ainda há divergências sobre como identificar e medir sua ação.  

 

2.4.3 ARTEFATOS 

  

 

Uma questão que tem gerado diversos estudos é como as rotinas podem ser 

aprimoradas e quais fatores podem contribuir para sua análise e evolução, sendo o estudo dos 

artefatos nas rotinas uma das formas de compreender seu funcionamento e evolução.  

Segundo D’Adderio (2011), a palavra artefato é definida como qualquer coisa feita 

pela arte humana e mão de obra ou algo criado por humanos, geralmente para um propósito 

prático. A autora utilizou três principais perspectivas: realista, construtivista e teoria rede-ator 

(ANT actor-theory network). Nessa teoria ANT, nem os realistas ou os construtivistas são 

capazes de explicar as interações complexas entre pessoas e coisas. 

A autora afirmou que a relação entre artefatos e rotinas pode se dar por meio de 

representações sobre as ações, que devem ocorrer para desempenhar uma atividade, 

fluxogramas, regras e procedimentos. Artefatos auxiliam na solução de problemas complexos, 

compartilhando algumas situações cognitivas. Vale enfatizar que os artefatos (procedimentos, 

máquinas, e etc.) não são a rotina, mas  auxiliam na execução da rotina. Conforme a autora, 

artefatos são objetos feitos pelas pessoas com o propósito de auxiliar e melhorar a cognição. 

Conforme Cacciatori (2012), os artefatos são os materiais e objetos produzidos pela 

atividade humana. Apesar de não terem muita importância para alguns autores na unidade de 

análise das rotinas, há outras pesquisas que enfatizam sua importância. Para Pentland e 

Feldman (2008), os artefatos podem produzir mudanças nos processos organizacionais. 

Cacciatori (2012) relatou a existência de quatro tipos de artefatos: 

a) Artefatos que comunicam: são aqueles que contêm representações de conhecimento 

textual ou visual, por exemplo, procedimentos, manuais, relatórios, desenhos técnicos 

e protótipos virtuais. Esse tipo de artefato tem uma ligação com rotinas, visto que há 

diversos estudos relacionando especificamente procedimentos às rotinas; 

b) Artefatos silenciosos: são aqueles que incluem, por exemplo, mobília, vestuário e 

ferramentas; 
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c) Artefatos específicos para ocupação: são aqueles relacionados às ferramentas para uma 

ocupação específica, por exemplo, livros e desenhos técnicos usados por arquitetos; 

d) Artefatos genéricos para ocupação: são aqueles usados por todos da organização, 

independentemente da ocupação. 

O estudo em uma consultoria de engenharia britânica, Cacciatori (2012) analisou como os 

artefatos podem influenciar na evolução de novas rotinas. Analisando uma planilha Excel, que 

era utilizada pelos funcionários da consultoria, constatou-se que o agrupamento dos artefatos 

permitiu à empresa desenvolver novos padrões de interação. A autora sugere que os artefatos 

devam ser analisados de forma conjunta e não em separado. 

A interação entre os atores que executam uma determinada rotina depende de 

intermediários. Conforme Edmondson, Bohmer e Pisano (2001), a implementação de 

tecnologias é um bom contexto para analisar como as rotinas organizacionais podem ser 

mudadas. Ao considerar que a tecnologia utilizada para desempenhar uma rotina é uma 

ferramenta necessária à execução, pode-se concluir que uma alteração em um artefato pode 

influenciar a alteração de uma rotina. 

Na visão de Bapuji, Hora e Saeed (2012), artefato é uma entidade que se movimenta 

entre os atores, performando a tarefa e transmitindo a intenção de um ator para outro. Em um 

estudo que analisou a rotina de troca de toalhas em um hotel, o autor confirmou que a 

interação entre diferentes pessoas com os artefatos podem influenciar no desempenho da 

rotina.   

Os artefatos podem ser de diversas formas, por exemplo, regras escritas, 

procedimentos e formulários. Artefatos como regras e procedimentos escritos podem servir 

como um facilitador para o aspecto ostensivo da rotina, enquanto registros de trabalho e 

bancos de dados podem fornecer um arquivo com os registros de uma rotina com aspecto 

performativo (PENTLAND;FELDMAN, 2005).  

  

 

 

 

 



 

A seguir, uma figura que ilustra esses aspectos:

 

FIGURA 3 – ROTINA ORGANIZACIONA
 

Fonte: Pentland e Feldman (2005)
 

Os artefatos são manifestações físicas de uma rotina organizacional, e os exemplos 

mais comuns são aqueles que, deliberadamente, tentam capturar ou prescrever a rotina, como 

regras formais ou procedimentos operacionais. Por sua vez, esses podem ser incorporados em 

máquinas ou computadores que suportam as tomadas de decisão, 

Exemplos mais sutis incluem o 

para os visitantes, a criação de uma recepção facilita sua rotina

2005). 

Enquanto o relacionamento entre artefato e rotina performativa é sobre o controle do 

conhecimento, o relacionamento entre artefato e o aspecto ostensivo da rotina 

alinhamento de documentos e outros objetos para se entender o que está sendo feito.

serem executados, os processos e as rotinas precisam, além de pessoas envolvidas, de 

ferramentas, sistemas, procedimentos, fluxos e diversos outros mecanism

auxiliar na gestão.  

A seguir, uma figura que ilustra esses aspectos: 

ROTINA ORGANIZACIONAL COMO UM SISTEMA GENE

Fonte: Pentland e Feldman (2005). 

Os artefatos são manifestações físicas de uma rotina organizacional, e os exemplos 

mais comuns são aqueles que, deliberadamente, tentam capturar ou prescrever a rotina, como 

procedimentos operacionais. Por sua vez, esses podem ser incorporados em 

máquinas ou computadores que suportam as tomadas de decisão, workflow

Exemplos mais sutis incluem o layout físico de espaço de escritório ou sala de estar, onde, 

para os visitantes, a criação de uma recepção facilita sua rotina (PENTLAND;

Enquanto o relacionamento entre artefato e rotina performativa é sobre o controle do 

conhecimento, o relacionamento entre artefato e o aspecto ostensivo da rotina 

alinhamento de documentos e outros objetos para se entender o que está sendo feito.

serem executados, os processos e as rotinas precisam, além de pessoas envolvidas, de 

ferramentas, sistemas, procedimentos, fluxos e diversos outros mecanism
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COMO UM SISTEMA GENERATIVO 

 

Os artefatos são manifestações físicas de uma rotina organizacional, e os exemplos 

mais comuns são aqueles que, deliberadamente, tentam capturar ou prescrever a rotina, como 

procedimentos operacionais. Por sua vez, esses podem ser incorporados em 

workflow e assim por diante. 

físico de espaço de escritório ou sala de estar, onde, 

(PENTLAND; FELDMAN, 

Enquanto o relacionamento entre artefato e rotina performativa é sobre o controle do 

conhecimento, o relacionamento entre artefato e o aspecto ostensivo da rotina é sobre um 

alinhamento de documentos e outros objetos para se entender o que está sendo feito. Para 

serem executados, os processos e as rotinas precisam, além de pessoas envolvidas, de 

ferramentas, sistemas, procedimentos, fluxos e diversos outros mecanismos físicos para 



 

Na figura 4 ilustra

dos processos e rotinas presentes na coordenação interorganizacional com os artefatos, 

detalhando alguns artefatos que estão presentes nas atividades de coordenação. 

 

FIGURA 4 – INTERAÇÃO ENTRE COOR
 

Fonte: Elaboração do autor

 

 

 

 

 

 

Na figura 4 ilustra-se um resumo do referencial teórico, exemplificando 

dos processos e rotinas presentes na coordenação interorganizacional com os artefatos, 

alguns artefatos que estão presentes nas atividades de coordenação. 

INTERAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO, PROCESSOS E ROTINAS E ARTEFATOS

Fonte: Elaboração do autor a partir das fontes indicadas 
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um resumo do referencial teórico, exemplificando a interação 

dos processos e rotinas presentes na coordenação interorganizacional com os artefatos, 

alguns artefatos que estão presentes nas atividades de coordenação.  

ROTINAS E ARTEFATOS 
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3 O SETOR FARMACÊUTICO 

  

 

Por meio do desenvolvimento da ciência e tecnologia em praticamente todas as suas 

atividades, a indústria farmacêutica expandiu-se mundialmente. A inovação no setor permitiu 

uma constante evolução nas pesquisas, muitas vezes por uma ação individual das empresas, 

pelas suas experiências científicas. Segundo Radaelli (2008), a indústria farmacêutica pode 

ser dividida em três estágios:  

a) 1850 – 1945: o processo de descoberta de medicamentos era realizado por famílias e 

pequenos farmacêuticos, utilizando o método de separar componentes terapêuticos 

presentes nas plantas. Havia duas categorias distintas de pesquisas, e em países como 

Estados Unidos e Reino Unido, a pesquisa farmacêutica era baseada na extração e 

purificação de produtos naturais. Na outra categoria, a Alemanha e a Suíça baseavam 

suas pesquisas na indústria química sintética; a partir de 1877, metade da produção 

mundial de corantes sintéticos era produzida na Alemanha. As primeiras descobertas 

eram feitas em laboratórios acadêmicos e hospitais universitários, onde tais parcerias 

envolviam a utilização de recursos e competências da própria empresa, criando assim 

núcleos complementares de conhecimento; 

b) 1945-1980: países como Estados Unidos e Reino Unido organizavam programas de 

pesquisas em parceria, focando no desenvolvimento científico e em técnicas de 

viabilidade comercial. Naquela época, a comercialização da penicilina marcou uma 

nova etapa na formação e no desenvolvimento da indústria. Houve um crescimento no 

desenvolvimento de centros de pesquisa e desenvolvimento, e o governo aumentou o 

incentivo por meio de financiamento da pesquisa acadêmica. As indústrias alemã e 

suíça tinham domínio na indústria, e a isso se somaram as empresas estadunidenses, 

estabelecendo redes de cooperação com firmas locais, por meio de comercialização; 

c) 1980-até os dias atuais: era marcada pelo avanço da biotecnologia, com grande avanço 

tecnológico. Surgiram empresas preparadas para aliar a revolução do conhecimento 

com novas tecnologias; indústrias começaram a focar nas principais competências, 

recompondo suas capacidades organizacionais e inovativas.  

Segundo o relatório da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(INTERFARMA, 2013), a indústria farmacêutica nos países emergentes será responsável por 
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28% das vendas globais em 2015, contra 12% em 2005. A participação dos Estados Unidos, 

considerado o maior mercado de medicamentos no mundo, deverá cair de 41% em 2005, para 

31% em 2015, enquanto a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 

2015. 

 

 

3.1 O SETOR FARMACÊUTICO BRASILEIRO 

  

 

O mercado farmacêutico brasileiro tinha, no início do século XX, a maioria dos 

medicamentos importados, e os que eram produzidos no País também dependiam da 

importação dos insumos. A partir da metade do século XX, começou a receber representantes 

da indústria farmacêutica; porém, devido às dificuldades de regulação do setor, problemas 

econômicos e burocracia, a quantidade de empresas foi reduzida (MORRETO, 2006).  

Entretanto, conforme a Interfarma (2013), com base no IMS Health, o Brasil vem 

apresentando um crescimento nos últimos 10 anos, e a partir de 2016, poderá ocupar a quarta 

posição no mercado farmacêutico mundial. Conforme tabelas a seguir: 

 
TABELA 1 – O AVANÇO DO MERCADO FARMACÊUTICO 

 
Fonte Interfarma (2013), com base no IMS Health. 
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De acordo com a Tabela 2, a seguir, os 20 maiores laboratórios farmacêuticos do 

Brasil (em milhões de Reais), concentram aproximadamente 60% de participação no mercado 

brasileiro: 

 
TABELA 2 – OS MAIORES LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL (EM MILHÕES DE 

REAIS) 
 

 
Fonte Interfarma (2013), com base no IMS Health. 

  

 

 

3.2 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS NO SETOR FARMACÊUTICO 

 

 

Conforme Radaelli (2008), o ambiente farmacêutico é caracterizado pela elevada 

complexidade e rápida mudança; portanto, parcerias com empresas de biotecnologia 

representam uma oportunidade de obtenção de conhecimento gerado por fontes externas. A 

rede de pesquisas, além de aumentar o aprendizado, aumenta a flexibilidade das empresas, 
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pois cada especialista externo representa uma fonte estratégica de conhecimento que a firma 

pode demandar. 

As indústrias farmacêuticas eram verticalmente integradas por motivos apenas 

econômicos, assumindo os riscos dos desenvolvimentos internamente. Todavia, atualmente, 

as alianças estratégicas representam uma nova forma de organizar as atividades inovativas, 

tornando-se imprescindível para a manutenção de posições competitivas adequadas, conforme 

Figura 4, a seguir: 

   
FIGURA 5 – A CADEIA FARMACÊUTICA INTEGRADA E A NOVA CADEIA DE VALOR 

 

 
Fonte: Radaelli (2008, p.474) 
 

Segundo o Instituto Fiocruz, a alta complexidade do setor de saúde torna necessária a 

articulação entre a base científica de universidades e institutos com a indústria farmacêutica, 
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uma estratégia já adotada em diversos países que estão na vanguarda do desenvolvimento 

tecnológico. Com a mudança da tecnologia do setor farmacêutico, em que os laboratórios 

começam a utilizar a biotecnologia em vez de somente a base química, são necessárias 

alianças dos laboratórios farmacêuticos com empresas de biotecnologia.  
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

4.1 MÉTODO E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

Com vistas a atender o objetivo geral da pesquisa, isto é, determinar o papel dos 

artefatos presentes nos processos e rotinas da coordenação das alianças estratégicas 

contratuais, optou-se pela metodologia considerada a mais adequada, a qualitativa.  

A pesquisa qualitativa é adequada em situações em que se busca compreender os 

fenômenos estudados a partir da visão dos sujeitos, ou seja, dos próprios gestores da situação 

em questão (GODOY, 2006). Nesse sentido, Creswell (2007, p.186) afirmou que: 

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que 
o pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o 
desenvolvimento da descrição de uma pessoa ou de um cenário, análise de 
dados para identificar temas ou categorias e, finalmente, fazer uma 
interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado. 

 

Para identificar os artefatos, foram mapeados os processos e as rotinas presentes na 

rotina de coordenação interorganizacional. Portanto, o processo de mapeamento envolveu a 

coleta dos dados na visão dos gestores que o executam. Por meio da metodologia qualitativa, 

foi possível captar essas informações de forma mais detalhada.  

Neste estudo, foi utilizada a estratégia de casos múltiplos, permitindo uma 

investigação holística e significativa dos acontecimentos da vida real, tais como processos 

organizacionais e administrativos, pois segundo Yin (2005), se forem obtidos resultados 

semelhantes, a partir do estudo de diversos casos, afirma-se que há uma replicação indicando 

um padrão comum entres os casos. Os casos múltiplos têm sido utilizados em diversos 

estudos, pois possibilitam o estabelecimento de comparações e a obtenção de resultados mais 

robustos (GODOY, 2006). 

O estudo de caso é principalmente recomendado quando se procura entender os 

processos organizacionais e descrever o que aconteceu em uma determinada situação 

(GODOY, 2006). Ademais, é adequado quando questões do tipo “o quê”, “como” e “por que” 

são empregadas para investigar determinados fenômenos em um ambiente controlado, além 
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de utilizar técnicas como análise de fontes secundárias, observação direta e entrevistas 

sistemáticas (YIN, 2005).  

 

 

4.2 ESCOLHA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Foram estudadas organizações que atuam no segmento farmacêutico brasileiro e que 

possuem alianças estratégicas contratuais. Com base na relação de laboratórios da Interfarma 

(2013), foram contatadas por email e telefone 85 empresas, inclusive fora do Estado de São 

Paulo e dessas, 4 aceitaram participar da pesquisa, permitindo a realização do estudo, pois 

conforme Yin (2005), se forem obtidos resultados semelhantes em 3 casos ou mais, pode-se 

afirmar que houve uma replicação dos casos, conseguindo um padrão comum entre os 

mesmos. 

A escolha final das empresas foi baseada nos critérios propostos na metodologia: 

empresas que possuem alianças estratégicas contratuais e gestores de nível hierárquico 2 ou 3 

que atuem no gerenciamento dos contratos das alianças estratégicas. O nome das empresas 

foram trocadas por nomenclaturas com o intuito de preservar a identidade das mesmas.  

 

 

4.3 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

 

As empresas e os entrevistados não foram identificados na pesquisa visando ampliar 

a viabilidade da pesquisa. Com base no questionário semiestruturado elaborado a partir do 

referencial teórico, foram contatados por email e, posteriormente, por telefone, os gestores 

que atuam no gerenciamento dos contratos das alianças estratégicas em níveis hierárquicos 2 

ou 3, para evitar vieses das áreas funcionais.  

Os primeiros contatos foram por email e, posteriormente, por telefone, com os 

diretores e/ou principais executivos da empresa, com o objetivo de explicar previamente a 

pesquisa e identificar os gestores de níveis hierárquicos 2 ou 3 e que fossem responsáveis pela 

gestão das alianças na empresa.   
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Após a identificação dos gestores responsáveis pela gestão das alianças, foi agendada 

e realizada a entrevista com base no roteiro previamente definido. As entrevistas foram 

realizadas presencialmente ou por meio da ferramenta Skype.  

Segundo Yin (2005), a coleta de dados segue um plano formal; porém, de acordo 

com a entrevista em campo, deve-se revisar as evidências, podendo haver a necessidade de 

buscar evidências extras. A operacionalização foi elaborada a partir da rotina de coordenação 

interorganizacional de Schilke e Goerzen (2010), apresentada a seguir: 

O construto alianças estratégicas tem três variáveis: surgimento, buscando entender 

como surgiu a aliança e qual o era o objetivo; envolvidos, buscando identificar todas as 

empresas envolvidas na aliança; e tempo, buscando identificar quando a aliança foi 

constituída e qual sua duração. 

Os construtos processos e rotinas tem dez variáveis: identificação; detalhamento; 

estrutura, buscando entender como é a estrutura da empresa e as áreas envolvidas na gestão; 

pessoas, para identificar se todos aqueles envolvidos atuam no gerenciamento da aliança e 

qual o nível hierárquico; metodologia, identificando se há alguma metodologia para 

documentar e melhorar os processos; melhoria, identificando as possíveis melhorias 

implementadas; controle, para verificar como é a forma de acompanhamento dos processos e 

quais indicadores são utilizados; recorrência, identificando quais são as rotinas presentes; 

padrão, verificando se há um padrão estabelecido; e complexidade, para identificar quais 

habilidades são necessárias para executar as rotinas. 

O construto artefatos tem quatro variáveis: identificação, para mapear todos os 

artefatos presentes nos processos e rotinas; frequência, identificando se os artefatos são 

utilizados com a frequência estabelecida; mudança, para identificar quais artefatos foram 

alterados e qual o motivo; e desempenho, identificando como os artefatos contribuem para a 

execução dos processos e rotinas de coordenação interorganizacional. 
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A seguir, um resumo do que foi exposto: 

 
QUADRO 1- ESTRUTURA DE ANÁLISE 

 
Objetivos específicos Variáveis Principais Fontes 

Determinar as características 
das alianças estratégicas 
contratuais no setor. 

a) Surgimento 
b) Envolvidos 
c) Tempo 

Das e Teng (1998; 2000; 2008) e 
Helfat et al. (2007). 

Mapear os processos e rotinas 
da coordenação das alianças 
estratégicas contratuais. 

a) Identificação e detalhamento 
b) Estrutura organizacional 
c) Pessoas  
d) Metodologia de processo 
e) Melhoria das atividades 
f) Controle 
g) Padrão  
h) Complexidade 

Schilke e Goerzen (2010) e Becker 
(2004; 2005). 

Caracterizar os artefatos dos 
processos e rotinas da 
coordenação das alianças 
estratégicas contratuais.  

a) Artefatos 
b) Frequência de uso 
c) Mudança nos artefatos 
d) Desempenho dos artefatos 

D’Adderio (2011) e  Cacciatori 
(2012). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No apêndice A, apresenta-se a matriz de consistência, com o problema de pesquisa, o 

objetivo geral e os específicos, relacionando os construtos, as variáveis, e o roteiro de 

perguntas semiestruturado. No apêndice B, o roteiro das entrevistas. 

 

 

4.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Para o tratamento dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo temática categorial, a 

qual, segundo Bardin (2007), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 

a obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção  

Como apresentado por Flores (1994), a partir das transcrições das entrevistas, é 

possível capturar os dados, ou seja, todas as informações proporcionadas a partir das 

interações dos sujeitos com os pesquisadores, as atividades e os artefatos presentes nos 

respectivos contextos. 

As entrevistas foram transcritas e depois tiveram seus dados categorizados. O 

processo de categorização iniciou com uma fase de decomposição dos dados para seleção do 



51 

 

registro, que são frases extraídas das entrevistas transcritas. As categorias foram definidas a 

priori e correspondem as variáveis da matriz de consistência apresentada no Apêndice A.  

Os casos foram analisados primeiramente de forma individual e, posteriormente, uma 

análise cruzada dos casos. Segundo Yin (2005) a utilização de sumário dos casos individuais, 

sendo realizado em seguida a análise cruzada dos mesmos, possibilita uma maior 

credibilidade ao estudo. A partir da análise cruzada dos casos, buscando semelhanças e 

divergências, foram geradas proposições tentativas, não definitivas, a serem testadas em 

pesquisas posteriores, num processo indutivo de construção da teoria.  
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5. RESULTADOS 

 

 

 Conforme a metodologia de pesquisa apresentada na seção anterior, foram contatadas 

por email e telefone 85 empresas, inclusive fora do Estado de São Paulo e dessas, 4 empresas 

aceitaram participar da pesquisa. As informações das empresas foram encontradas nos 

websites das associações do setor farmacêutico, e também em seus próprios websites. As 

empresas formalizaram a participação por email.  

 A escolha final das empresas foi baseada nos critérios propostos na metodologia: 

organizações que possuem alianças estratégicas contratuais e gestores de nível hierárquico 2 

ou 3 que atuem no gerenciamento dos contratos das alianças estratégicas. As empresas não 

serão identificadas e serão denominadas pelas letras A, B, C e D. As No quadro 2 é 

apresentado a caracterização das empresas e de seus respectivos gestores. 

 

QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS E DOS GESTORES 
 

Empresa Segmento Tempo 

de 

Mercado 

Tipo de 

Aliança 

Número de 

entrevistados 

Formação Tempo de 

experiência 

do 

entrevistado 

Nível 

hierárqui-

co 

A Fitoterápicos 57 anos P&D 2 Mestre em 

Taxologia e 

Doutor em 

toxicologia 

9 anos e 8 

anos 

2 e 3 

B Biotecnologia 

farmacêutica 

12 anos Manufa-

tura 

1 Doutor em 

Farmacologia 

4 anos 2 

C Farmacêutico 17 anos P&D 2 Médico e 

graduação em 

Farmácia 

20 anos e 12 

anos 

2 e 3 

D Biotecnologia 

farmacêutica 

6 anos P&D 1 Doutorado em 

Genética 

20 anos 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Observa-se no Quadro 2 que o tempo mínimo de mercado das empresas entrevistadas 

é de 6 anos e o tempo máximo 57 anos. As empresas A e C possuem mais de mil funcionários 

e estão entre as principais empresas no setor em que atuam, possuem diversas alianças 
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estratégicas inclusive com empresas internacionais, desta forma foi necessário realizar mais 

de uma entrevista com o objetivo de detalhar o processo de coordenação das alianças. 

 As empresas B e D atuam em Pesquisa & Desenvolvimento, tiveram seu surgimento 

com pesquisadores universitários e possuem parcerias estratégicas no desenvolvimento de 

medicamentos. A experiência dos entrevistados no setor é superior a 4 anos e todos atuam 

diretamente na coordenação das alianças estratégicas de suas respectivas empresas. 

 Nas próximas seções serão apresentadas as empresas, as alianças estratégicas 

contratuais estudadas em cada caso (A, B, C, D), as análises individuais dos casos 

organizadas pelas categorias de análise baseadas nos construtos e variáveis estabelecidos, 

gerando proposições não definitivas a partir dos dados de cada caso.  

 A apresentação da análise individual de cada caso segue o seguinte roteiro:  

 1.  Apresentação da empresa estudada e suas principais características. 

 2.  Apresentação da aliança e suas principais características  

 3. Caracterização da coordenação da aliança considerando como variáveis o 

mapeamento dos processos e rotinas envolvidos. 

 4. Caracterização dos artefatos envolvidos nos processos e rotinas da coordenação da 

aliança. 

 

 

5.1 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA A 

 

  

 A empresa A é uma empresa nacional, que atua no segmento de fitoterápicos a mais de 

50 anos e nos últimos 5 anos vem realizando parcerias com grandes laboratórios 

farmacêuticos nacionais e internacionais.  

 Sua principal atuação está no processo de extração de extratos vegetais para os 

segmentos de cuidados pessoais, nutrição e saúde. Sua sede está localizada no interior de São 

Paulo e possui unidades no Nordeste do país. 

 Seus principais produtos são óleos essenciais, extratos padronizados e polpas 

desidratadas. Possui participação em outras empresas e devido a preocupação em fortalecer 

sua capacidade de inovação, nos últimos anos, realizou parcerias para a criação de empresas 

com foco em pesquisa e desenvolvimento.  

 O seu processo de produção envolve desde a etapa de extração das matérias primas até 

a distribuição para outras indústrias no Brasil e em outros países. Considerando todas as 
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unidades da empresa, há mais de 1000 colaboradores envolvidos em todo o processo de 

extração até a comercialização.  

 Dos dois gestores entrevistados, um possui formação em direito e especialização em 

agronomia e o outro doutorado em toxicologia. Ambos possuem forte atuação no processo de 

alianças que a empresa desenvolve. Várias áreas atuam no envolvimento das alianças 

estratégicas, porém há uma área com 5 pessoas responsáveis por coordenar a aliança e 

envolver todas as áreas necessárias. 

 

 

5.1.1 APRESENTAÇÃO DA ALIANÇA 

 

  

 A aliança estratégica foi firmada em 2011 e durou três anos e foi estabelecida com um 

grande laboratório farmacêutico para o desenvolvimento de um dermocosmético, e devido ao 

sucesso da parceria, atualmente estão discutindo uma nova aliança que se deve iniciar até o 

final de 2014. 

 O fato de a empresa A ser uma referência no setor em que atua auxiliou na elaboração 

da parceria - "Surgiu de uma de uma necessidade deles em utilizar um extrato vegetal no 

desenvolvimento de um produto deles, e como somos referência no mercado eles acabaram 

nos contatando. Depois de algumas reuniões firmamos a parceria" (Coordenadora). 

 A aliança cumpriu os objetivos propostos e foi finalizada após 3 anos de contrato - " E 

hoje foi finalizado o projeto. O projeto durou três anos e começou em 2011. E hoje eles estão 

iniciando uma nova conversa, numa outra área que são doenças negligenciadas, mas ainda não 

foi firmado nada” (Diretora). 

 A empresa A possui experiência com outras alianças, porém com este laboratório foi a 

primeira aliança firmada, já iniciando as discussões para uma nova aliança com o intuito na 

pesquisa e desenvolvimento de um medicamento.  

 

 

5.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 Conforme mencionado na apresentação da empresa A, há uma equipe responsável por 

realizar a coordenação das alianças. A empresa atua com vários segmentos, portanto o 

envolvimento das áreas é de acordo com o produto que será entregue. 
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Aqui nós temos uma equipe gestora [...] que nos ajuda com as alianças, é um time 

que ajuda a tocar o projeto, eles até usam ferramentas de projetos, sei que temos um 

forte acompanhamento na parte técnica e na gestão do contrato, por exemplo a parte 

técnica eu sou bem envolvida e fazemos reuniões com o parceiro. A minha maior 

preocupação é com o desenvolvimento do produto e em cumprir o que foi estipulado 

no contrato.(Diretora) 

 

 Em relação aos processos e rotinas estabelecidos para a coordenação da aliança, foi 

identificado o processo de gestão financeira da aliança e o processo de acompanhamento 

técnico – “Tem tanto o processo financeiro, dependendo do projeto como a parte técnica 

também que é cumprir o que foi combinado no contrato” (Coordenadora). O processo de 

acompanhamento técnico foi mencionado pela área técnica como o processo de gestão de 

contratos, onde apesar de os nomes serem diferentes, foi evidenciado que se tratava do mesmo 

processo – “Eu diria Gestão do contrato..são itens que estão dentro do contrato, para nós o 

importante é seguir o que foi combinado e há várias fases que às vezes mencionamos até no 

contrato..e isto o time de gestão [...] nos ajuda muito pois eles têm uma metodologia”. 

(Diretora). A área responsável pela coordenação tem a responsabilidade de envolver todas as 

áreas que atuam na aliança estratégica, tendo ciência dos principais entregáveis de cada área. 

 

Na parte financeira eles precisam trazer os relatórios...o fluxo do caixa que 

mencionei antes, assim a gente verifica como está indo e passa um status na reunião 

com o parceiro, na parte técnica vem o pessoal da área responsável que me passa o 

status de avanço e quando envolve prestador de serviço eu faço esta interação...tudo 

isso para termos as informações para a reunião. (Coordenadora). 

 

 Foi detectado que a área responsável pela coordenação pode atuar também no processo 

técnico, mesmo não se aplicando para a aliança estudada – “tem parcerias que eu vou fazer 

toda a parte técnica e eu faço a gestão, então eu entro, por exemplo, tem pessoas envolvidas, a 

pessoa responsável pelo o desenvolvimento do extrato, então eu vejo com ela como é que tá o 

andamento desse desenvolvimento” (Coordenadora). 

 Para que a coordenação seja realizada, há necessidade do envolvimento de outras áreas 

da empresa, permitindo que a equipe responsável pela coordenação consiga ter todas as 

informações necessárias. Foi detectado neste caso, o envolvimento das áreas de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Jurídico, Financeiro e a área responsável pela coordenação – “Geralmente 

tem o financeiro, mas tem muito a área da técnica que é o P&D” (Coordenadora). “Vai o time 
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do jurídico, às vezes, e sempre o time da coordenação do projeto que está responsável por 

convocar as áreas e fazer a interface com o parceiro”. (Diretora). 

 A responsabilidade da área de coordenação é dedicar-se totalmente à coordenação das 

alianças da empresa, gerenciando diversas alianças ao mesmo tempo e garantindo a integração 

entre as áreas envolvidas – “Então hoje eu sou responsável por 3, 4 projetos, aí eu entro em 

todas essas áreas, ao mesmo tempo em que estou falando com o pessoal, os advogados, na 

parte jurídica, eu estou vendo a parte técnica e a parte financeira” (Coordenadora). 

 A habilidade predominante nas áreas que participam na coordenação da aliança são as 

habilidades técnicas, como por exemplo, o processo de extração e tratamento das plantas, 

porém habilidades gerenciais também são evidenciadas – “Além de conhecer bem 

tecnicamente, entender das pesquisas que a [...] faz, é saber negociar, ter bom relacionamento 

e conseguir se adaptar, pois às vezes o parceiro tem uma forma de acompanhamento da 

aliança que exige uma adaptação” (Diretora). 

 Em relação à utilização de metodologias de processos, foi evidenciado que já foi 

utilizado no passado, mas atualmente não aplicam nenhum conceito. 

 

Isso aí já foi. Fizemos até alguns cursos teóricos disso aí, mas a implementar não, 

quer dizer... minto. Quando eu entrei, a gente tinha uma metodologia de processo 

sim, para projetos de inovação a gente fazia reuniões de brainstorm, aí a gente viu 

que dentro dessas reuniões o que seria legal, a gente escolhia vários temas para 

trabalhar em cima disso, aí definia uma forma de conceito. (Coordenadora). 

 

 Não houve necessidade de realizar ajustes nos processos de coordenação para esta 

aliança – “Como não é a nossa primeira aliança e entendo que eles também tenham muita 

experiência com isso a gente combinou no começo e acabou dando tudo certo” (Diretora). Um 

dos fatores que pode ter contribuído para evitar ajustes no processo é a realização de alianças 

anteriores onde houve a necessidade de ajustar os processos de coordenação – “a gente teve 

uns problemas de contrato que não estavam muito bem definidos no início...de como vai ser 

os entregáveis e hoje a gente tem muito mais esse cuidado, até na parte de propriedade 

intelectual” (Coordenadora). 

 Para esta parceria não foi utilizado indicadores de acompanhamento, foi constatado 

que a utilização depende da forma de gestão da diretoria, e que há indicadores exclusivos para 

determinados processos, como por exemplo, o processo financeiro da aliança. 
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 A gente já teve aqui quatro diretores...então cada diretor tinha a sua 

metodologia...seus indicadores. Os relatórios de projetos que ele padronizou e tinha 

tipo uns reloginhos assim na parte financeira, a parte técnica, o andamento e os 

riscos (Coordenadora). 

 

 A frequência da realização dos processos dependeu da fase em que a aliança estava, 

onde no início da aliança a frequência de reuniões era maior – “No começo chegou a ser 

semanal, depois a gente começou a fazer mensal, mas quando surgia algo importante a gente 

ligava, mandava email e envolvia o time de gestão” (Diretora). 

 Mesmo estando em fase de ajustes, há um padrão nas atividades de coordenação e que 

são suportadas pela utilização de algumas ferramentas – “Adequando...a gente tem tentado 

padronizar... a gente coloca em cada projeto as atividades importantes para que aquele projeto 

ande, o que precisa entregar e quem é o responsável”. (Coordenadora). 

 Em relação a complexidade para desempenhar as atividades de coordenação, foi 

mencionado que a importância do conhecimento técnico – “a parte técnica nem se discute, é 

importante nessa interação com a outra empresa conhecer bem o que faz e conseguir 

esclarecer bem os pontos” (Diretora). Foram estabelecidos mecanismos para acompanhar a 

execução das atividades – “a gente tem, por tempo e como a gente executa, olha... você me 

entrega isso e eu te pago 50% agora...então pra você me entregar isso eu vou dividir...” 

(Coordenadora). 

 

 

5.1.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTEFATOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E 

ROTINAS 

 

 

 Após serem identificados os processos e rotinas da coordenação da aliança A, foram 

analisados os artefatos que estão presentes na coordenação. Ficou evidenciada a utilização de 

diversos artefatos que auxiliam nos processos de gestão de financeira e o processo de 

acompanhamento técnico (gestão de contratos).  

 

A gente tem o Project, recurso financeiro a gente tem feito pelo Excel...outras 

ferramentas é email e telefone, e eu vou te falar que as vezes o telefone é melhor do 

que o email... Skype também, por Skype a gente faz muita reunião enfim... pelo 



58 

 

menos tem sido uma ferramenta que a gente ta utilizando bastante...a gente utiliza 

também o contrato e os próprios relatórios. (Coordenadora) 

  

 Estes artefatos são utilizados desde o início da constituição da aliança, inclusive 

mencionando a utilização no próprio contrato – “já era colocado no contrato, que teriam 

reuniões presenciais para avaliar os resultados, além da entrega que a gente tinha do relatório 

técnico, eram feitas apresentações disso”. (Coordenadora). 

 Alguns artefatos eram utilizados pelas duas empresas, facilitando a coordenação para 

as equipes envolvidas – “a gente estava administrando o projeto e utilizava o Project, e 

quando eu falei que eu ia gerenciar os projetos que a gente tinha com o Project, a pessoa 

responsável lá ficou feliz, entendeu? Porque utilizava a mesma ferramenta”. (Coordenadora). 

Foi constatado que há uma frequência na utilização dos artefatos – “os projetos eu passo com 

eles uma vez por semana ou de quinze em quinze dias, quando há necessidade, por exemplo, 

fluxo de caixa da empresa, eles tem que atualizar todo dia”. (Coordenadora).  

 Também se constatou que todas as pessoas que atuam diretamente na coordenação da 

aliança, têm conhecimento e utilizam os artefatos – “Então eles utilizam a ferramenta todo 

dia. Aí hoje eu tenho uma analista e uma estagiária, e eu, o que eu faço... elas utilizam essas 

ferramentas” (Coordenadora). 

 A maioria dos artefatos utilizados na coordenação da aliança são também utilizados 

nas demais atividades da empresa, permitindo que todas as áreas envolvidas pudessem 

utilizar. Porém foi constatado uma dificuldade em utilizar a ferramenta de acompanhamento 

de projetos (MS Project), sendo esta uma ferramenta que também era utilizada pela empresa 

parceira.  

 Não foi evidenciada a necessidade de alteração dos artefatos que foram estipulados no 

início, permanecendo os mesmos até o término da aliança. Mesmo que houvesse necessidade 

de alteração a empresa mostrou que havia flexibilidade – “Mas tem parceiro que não tem, aí a 

gente faz um cronograma no Excel mesmo” (Coordenadora). E os artefatos também foram 

sempre utilizados nas atividades de coordenação, não foi mencionada a ausência de utilização 

dos artefatos. 

 Em relação ao desempenho dos artefatos, foi constatado que são fundamentais para 

executar os processos de coordenação – “hoje com tantas coisas acontecendo ao mesmo 

tempo, se não tivermos um mínimo de controle não tem como gerenciar...e tem outro 

ponto...acho que poderíamos inviabilizar algumas parcerias” (Diretora). E os artefatos, se não 
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forem bem utilizados, podem impactar os processos de coordenação – “pode atrapalhar 

quando ela não é bem utilizada assim”. (Coordenadora). 

 

 

5.2 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA B 

 

 

 A empresa B é uma empresa nacional, presente no segmento químico e de 

biotecnologia farmacêutica há 12 anos. A empresa atua na fabricação e testes de produtos 

biotecnológicos e produtos químicos.  

 Entre os seus principais produtos estão os domissanitários, os cosméticos na área 

química e produtos biotecnológicos que podem ser fabricados e testados em escala industrial, 

que são criados a partir de microorganismos que são cultivados em incubadoras ou 

fermentadoras. Possui em seu time de gestão doutores de diversas universidades e nos últimos 

anos a empresa firmou parcerias para representação de produtos de empresas internacionais.  

 O entrevistado possui mestrado em farmacologia e doutorado em ciências básicas, está 

na empresa há 4 anos, sendo responsável pela gestão das alianças estratégicas da empresa. 

 

 

5.2.1 APRESENTAÇÃO DA ALIANÇA 

 

  

 A aliança estratégica contratual estudada foi firmada em 2011 com um laboratório de 

pesquisa com mais de 100 anos de atuação. Possui uma divisão de produtos e inovação, que é 

responsável pelo desenvolvimento de vacinas, medicamentos, reativos etc.  

 A aliança é caracterizada como de manufatura e a empresa parceira desenvolveu e 

patenteou o produto, realizando com a aliança com a empresa B para desenvolver e 

comercializar o produto – “Esse produto que está saindo agora é parceria da gente com a [...]. 

Eles desenvolveram o produto e a gente participou do processo de licitação, nós ganhamos e 

agora a gente tem direito de produzir e comercializar o produto no mundo inteiro” (Diretor). 

 O prazo de duração desta aliança é por tempo indeterminado. Após a assinatura do 

contrato em 2011, o direito de comercialização pela empresa B é indeterminado – “Não tem 

prazo estipulado...enquanto tiver o produto, em linha, vendendo, a parceria segue...tem que 

pagar o licenciamento”. (Diretor). 
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 O produto desta aliança atuará no combate de uma doença epidêmica e que nos 

últimos anos foram localizadas, portanto foi considerado pelo diretor da empresa B como a 

aliança mais significativa para a empresa, primeiramente por contribuir na redução de uma 

doença e por ter vencido um processo licitatório com um dos maiores institutos de pesquisa 

do Brasil.  

 

 

5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 

 A empresa B não mencionou que exista um processo formal de coordenação das 

alianças, a coordenação é realizada de acordo com a demanda do parceiro – “A gente não tem 

nenhum processo oficial...a gente vai sob demanda mesmo”. (Diretor). Porém ficou 

evidenciado que a empresa é dividida por processos, sendo que cada processo possui um 

responsável. – “A gente divide a empresa por processo e cada processo tem os donos dentro 

do processo. Aí a gente vai acompanhando o que há de necessário e aí vai fazendo as 

demandas junto ao parceiro” (Diretor).  Essas pessoas responsáveis pelos processos da 

empresa tem uma atuação dentro de um dos projeto da aliança, pois para a empresa B cada 

aliança é um projeto - "A gente trabalha com projetos... a empresa gira em projetos, né." 

(Diretor). 

 A ênfase maior, para a empresa B em uma aliança, está no alinhamento técnico que 

tem de haver entre as partes envolvidas. Mesmo mencionando que não há um processo 

formal, foi constatado um processo de alinhamento técnico entre as empresas – "Acho que 

processo técnico....de alinhamento técnico, foi o que mais a gente fez com eles (parceiro) 

mesmo." (Diretor). 

 Em relação às áreas que participam, a maior participação está com o time técnico, 

porém quando há necessidade o Jurídico participa. A empresa possui hoje 18 funcionários, 

sendo que 4 fazem parte da gestão. Quando há qualquer problema identificado entre as 

empresas, a direção da empresa é envolvida e participa das reuniões de gestão – “Vez ou outra 

quando a coisa engrossa um pouco mais, aí nós participamos” (Diretor). Para este processo de 

alinhamento técnico, que é predominante na coordenação desta aliança com o parceiro, além 

do forte domínio técnico para participar das reuniões de coordenação, é necessário ter 

habilidade de interagir e entender a forma de atuação do Instituto de Pesquisa que está ligado 
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a uma Universidade. Conseguir unificar os interesses da empresa B com o parceiro foi 

considerado a principal habilidade para esta aliança. 

 

A habilidade mais importante de todas, de todas, é você ter bom senso e jogo de 

cintura, porque não é fácil, são dois universos distintos... É universidade e empresa 

privada..aqui no Brasil, não foi feito pra, pra trabalhar junto, essa é que é a verdade. 

O professor ainda não se ligou que ele tá na universidade pra inovação, pra virar 

produto, pra ir pra prateleira..é uma relação que é complicada no começo, quando 

você acha o caminho certo a coisa flui, essa é a principal habilidade. Não adianta 

você ser o melhor técnico do mundo, você ser o melhor gestor, se não tiver 

habilidade pra conseguir unir os dois mundos. (Diretor) 

 

 Durante as reuniões de coordenação foi detectado que o dossiê de transferência de 

tecnologia não estava adequado, sendo necessário revisar os processos de transferência de 

tecnologia com o parceiro. Uma das possíveis causas destas alterações foi devido a um 

processo inovador de transferência, que segundo as evidências, ambas as empresas não 

possuíam muita experiência.  

 

O dossiê técnico não veio do jeito que deveria, tivemos que interferir. Mesmo 

porque também eles nunca tinham feito uma transferência igual a essa, embora a  

[...], tinha sido a primeira vez, então eles erraram um monte de coisa, e eles não 

erraram porque são ruins, erraram porque era a primeira vez. E por outro lado, 

algumas coisas que, não foi nem que eles erraram, foi de que não tinha estrutura pra, 

pra fazer como estava no projeto, tivemos que se readaptar. 

 

 Eram utilizados indicadores para acompanhar a evolução da aliança – “Temos 

indicadores sim...são em cima deles que em nossa reunião mensal, a gente coloca quais são as 

metas a serem batidas pro próximo mês...fazemos tudo em cima de Excel, que todo mundo 

conhece.” (Diretor). Foi evidenciada a utilização do método PDCA (plan, do, check, act), 

como uma metodologia para estipular e corrigir os processos – “a gente vai muito no 

PDCA...Não é nada oficial, mas a nossa filosofia é muito em cima do PDCA, ajuda a definir 

os planos”(Diretor). 

 No início da aliança, as atividades de coordenação eram mais frequentes e as equipes 

técnicas tinham reuniões semanais – “chegou a ser semanal. A gente tinha uma condição de 

trabalho pra toda quinta-feira a tarde a gente tinha que fazer um bate-papo” (Diretor). E as 
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atividades são executadas de forma padronizada, onde a empresa utiliza um mapa de 

caracterização para definir e acompanhar as atividades de desenvolvimento. 

 

São todos padronizados...aí dentro desse mapa, sai umas “flops”...então, tem o mapa 

de caracterização do processo, a gente começa com a política, aí vem passando o 

passo a passo do processo, até terminar na gestão de resultado. Depois se precisar, 

faz a IT (Instrução de trabalhão), isso aquilo e tal, aí fecha o esqueleto dessa forma. 

 

 O cumprimento dos prazos de entrega pela empresa parceira foi mencionado pela 

empresa B como um item crítico para o cronograma do projeto. Por ser o maior projeto da 

empresa B a equipe estava bem envolvida e foram adotadas medidas para reduzir este 

impacto, antecipando algumas atividades – “sempre atrasa...não tem jeito, sempre você pede 

hoje pra receber daqui a dois meses...a gente até conta com essa demora, a gente tenta até 

prever as coisas pra pedir antes” (Diretor). Esta demora ocorreu principalmente pelo tempo de 

tomada de decisão na empresa parceira, até pela menor estrutura na empresa B as decisões são 

tomadas de forma mais rápida.  

 

A gente se encontra no café e já tomou três decisões. Lá não, lá são um milhão de 

departamentos em lugares diferentes. O que era pra demorar dois dias demora vinte 

dias, porque o chefe tá fazendo uma viagem pra Bahia outro tá fazendo uma viagem 

pra Rio Grande do Sul e só voltam em tempos diferentes. Então lá sempre demora, 

não tem como. 

 

  

5.2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTEFATOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E 

ROTINAS 

 

  

 Após evidenciar as atividades de coordenação mencionadas na seção anterior, foram 

identificados diversos artefatos presentes no processo de coordenação da aliança em estudo. A 

utilização do contrato é obrigatória para iniciar a aliança. O artefato mais presente nas 

atividades de coordenação foram as ferramentas Excel e Word, que inclusive serviram para 

desenvolver outros artefatos específicos para esta aliança, como por exemplo, o mapa de 

caracterização – “Tudo em cima de Excel hoje...a gente se adaptou bem ao Excel, e pra 

empresa aqui que segue os planos gerenciais...não houve necessidade de mudar" (Diretor). 
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 O mapa de caracterização serve para desenvolver e acompanhar os processos de 

desenvolvimento e foram elaborados pela equipe utilizando a ferramenta Word. – “Com a [..] 

a gente tem em cada processo, o mapa de caracterização do processo...e aí dentro do mapa de 

caracterização do processo é aquele 5W1H e as instruções de trabalho...tudo em Word" 

(Diretor). 

 O 5W1H é uma ferramenta que, entre suas funcionalidades, define um plano de ação, 

onde cada W significa em português: o que fazer; quem faz; por que fazer; quando fazer; 

onde; e como (What, Who, Why, Where, When e How). Os artefatos foram implementados 

desde o início da aliança e são utilizados pelas duas empresas, havendo sincronismo nos 

documentos da coordenação – “todas elas foram estabelecidas no começo e não mudou nada, 

facilitava a gestão” (Diretor). 

 Foi evidenciado que a empresa parceira estipulou alguns artefatos para serem 

utilizados na reunião de coordenação. 

 

Tivemos que colocar um comitê técnico, então tinham três pessoas do lado de lá, 

tinham três pessoas do lado de cá, que participavam do comitê técnico. Então no 

comitê técnico tinha um presidente. O presidente tinha que ser da [..]...aí, essas 

foram as ferramentas que a gente teve que usar, pra coisa fluir um pouco mais. Foi 

até uma iniciativa deles. 

 

 Os artefatos são utilizados recorrentemente e não há diferença de utilização entre as 

equipes, a equipe da empresa B conseguiu se adaptar às ferramentas que foram sugeridas pela 

empresa parceira – “A nossa equipe é muito boa, muito boa... e no Excel até agora tá indo 

muito bem.. mas provavelmente, na hora de entrar na fase de comercialização, a gente vai ter 

que pensar em alguma coisa mais parruda... mas por enquanto tá bom” (Diretor). 

 Não foi identificada a importância maior dos artefatos em algum momento da aliança, 

sempre foram utilizados por todos os envolvidos e não houve necessidade de mudar os 

artefatos estabelecidos no início da aliança – “Foram utilizadas desde o início e até agora não 

mudamos” (Diretor). 

 No que se refere ao desempenho dos artefatos na coordenação da aliança, foi 

evidenciado de que auxiliam, mesmo que em alguns momentos sejam considerados 

burocráticos – “Então, fica mais burocrático... ajudou um pouco, não é que foi também o 

melhor dos mundos, mas ajudou sim” (Diretor).  
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 Porém o impacto negativo em não utilizar artefatos nos processos de coordenação de 

uma aliança poderiam ser maiores. Como evidenciado, permitem um controle das atividades, 

alinhamento com o parceiro envolvido, padronização dos controles e segurança nos processos 

de desenvolvimento do produto.  

 

Pode ser que tenha (não utilização dos artefatos), fica muito mais difícil... você vai 

voar sem olhar pros aparelhos, vamos dizer assim, se vai voar sem os indicadores, 

né...é muito mais complicado...você vai depender muito mais da sorte, embora nem 

todo mundo acredite em sorte, mesmo olhando pros indicadores... vai andar muito 

mais no feeling do que na técnica de gestão mesmo..eu não gosto de atuar nessa 

forma. 

 

 

5.3 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA C 

 

 

 A empresa C atua no mercado nacional há 12 anos e está entre as 10 maiores empresas 

de medicamentos do Brasil, fortaleceu sua presença internacional por meio de alianças 

estratégicas com empresas e universidades nacionais e internacionais.  

 Atua nas áreas de Ginecologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Reumatologia, 

Ortopedia, Pediatria e Dermocosméticos. Sua atuação está em medicamentos inovadores onde 

possui mais de 100 produtos, representando 50% de seu portfólio. Possui mais de 2.000 

funcionários e tem atuação em todos os estados brasileiros. 

 Durante a sua trajetória, adquiriu outras empresas do setor farmacêutico e inaugurou 

diversas unidades fabris no Brasil. Em parceria com outros laboratórios iniciou a abertura de 

outras joint-ventures para o desenvolvimento de medicamentos e realização de pesquisas. Em 

seu setor de pesquisa e desenvolvimento, conta com mais de 100 mestres e doutores, com 

projetos em nanotecnologia, micropartículas dentre outros.  

 O diretor entrevistado possui formação em Medicina com especialização em cirurgia 

plástica. Possui mais de 12 anos de experiência na empresa sendo o principal executivo na 

condução das alianças estratégicas. A gerente entrevistada possui formação em Farmácia com 

especialização em Qualidade e Produtividade, atua há 8 anos na gestão das alianças 

estratégicas da empresa.  
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5.3.1 APRESENTAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 

 A aliança estratégica foi firmada em 2010 com um laboratório farmacêutico da Índia, 

para desenvolver um produto a base de lenovandipina, possibilitando que o paciente sofra 

menos efeitos colaterais durante o tratamento. Trata-se de uma aliança de pesquisa e 

desenvolvimento e comercialização do produto no mercado brasileiro.  

 A empresa C não desenvolve medicamentos genéricos, o que facilita o tipo de aliança 

onde o parceiro tem a necessidade de transferência de conhecimento – “A gente não trabalha 

com genérico...também dá uma segurança...porque eles sabem que mesmo quando acabar a 

patente do produto, nós não vamos copiar o seu genérico." (Diretor). 

 A aliança é considerada bem sucedida e após a assinatura do primeiro contrato, foram 

surgindo outras alianças, inclusive com a criação de uma joint-veinture entre as duas 

empresas – “na verdade a gente começou com a licença de um produto e deu muito certo, aí a 

parceria se estendeu pra toda a linha de quirais que a empresa tinha, e depois foi iniciado um 

joint-veinture com essa empresa pra produtos hospitalares e oncológicos” (Gerente). 

 Ambas as empresas possuem experiência de alianças estratégicas com empresas 

internacionais em seu portfólio – “Nós temos alianças com as principais empresas globais do 

setor farmacêutico” (Diretor). A primeira aliança firmada em 2010 está em andamento e o 

produto foi lançado no mercado nacional em 2012. 

 

 

5.3.2 CARACTERIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 

 A empresa C possui uma área responsável por fazer a gestão das alianças estratégicas, 

desde as etapas de negociação com a empresa parceira até o encerramento do contrato. Há 

diversos processos de coordenação envolvidos, desde a análise de viabilidade em desenvolver 

o produto, análise financeira, elaboração do produto, até a gestão da comercialização do 

produto. Em todas estas etapas há um acompanhamento da área. 

 

Na verdade a gente começa sempre com reuniões, as primeiras costumam ser 

reuniões presenciais, e aí a gente apresenta o portfólio que eles tem do produto, e aí 

junto com a nossa equipe, com nosso time, existe um comitê de novos produtos 
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dentro da [...], e eles avaliam...é composto por...multidisciplinar, tem área médica, 

ambulatório, de todas as diversas disciplinas, e a gente avalia em conjunto se 

produtos seriam interessantes dentro do portfólio da [...] ou não. (Gerente) 

 

 Após o processo de viabilidade do produto, iniciam-se as discussões financeiras e qual 

o melhor modelo de desenvolvimento e comercialização do produto. 

 

Definindo se o produto é interessante, a gente começa a discutir a parte financeira, 

burocrática da coisa. Então, qual seria o preço...como viria esse produto, o produto 

pode vir de diversas maneiras. Você pode comprar matéria prima e fazer na sua 

fábrica, pode trazer embalagem primária e fazer a final na sua fábrica, você já pode 

importar o produto pronto, enfim, são diversos de modelo de negócios que a gente 

chama. (Gerente) 

 

 Diversas áreas dentro da empresa participam destes processos em diferentes etapas, de 

acordo com a necessidade de envolvimento – “As principais áreas são a médica, marketing e 

financeira...Regulatória também, por conta do registro do produto...eventualmente a gente 

envolve a área de patentes, mas aí depende muito do produto.” (Gerente). Após o lançamento 

do produto, o envolvimento da área de coordenação é reduzido e o acompanhamento é feito 

com o auxílio das áreas de Planejamento e Controle da Produção e Comercial – “Depois que a 

gente fecha e lança o produto, aí as partes de Marketing, Comercial, e PCP é que vão 

operacionalizando isso. Eu não faço essa gestão... eu vejo como é operacionalizado, por 

cima.” (Diretor). 

 A área responsável pela coordenação das alianças na empresa também acompanha o 

andamento dos demais produtos – “Na verdade a minha área é responsável pela gestão de 

todo o portfólio da empresa...então, fora isso, a gente tem os nossos projetos que já tão no 

nosso P&D, a gente tem o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento próprio.” (Gerente). 

 Em relação às habilidades das pessoas envolvidas no time de coordenação das 

alianças, a principal característica e a capacidade de se relacionar com o parceiro e com as 

áreas internas. São diversas áreas envolvidas dentro da empresa, a comunicação e o 

dinamismo também são habilidades fundamentais.  

 

A gente faz muita interação, tanto com o parceiro como as outras áreas...então, eu 

acho que é relacionamento é uma das principais. Não tenho na minha área, por 

exemplo, uma pessoa muito analítica. Não dá. Pra nossa área a gente procura sempre 

uma pessoa mais dinâmica, mais comunicativa, com mais pró-atividade, iniciativa, 
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porque você precisa cobrar o tempo todo. Então a gente faz a gestão de todas essas 

atividades que envolvem tanto na negociação de uma parceria quanto no 

desenvolvimento de produto. (Gerente). 

 

 Como a empresa trabalha com diversos projetos de alianças, todo o time de 

coordenação foi capacitado em gestão de projetos – “O meu pessoal aqui fizeram curso de 

gestão de projeto, que eu achei muito importante”. (Gerente). 

 Não foi mencionada a utilização de nenhuma metodologia de processos, foi 

evidenciada, em diversos momentos, a utilização de metodologia de projetos. 

 

O que eu mais trabalho aqui é o fluxo de dados WBS. Aí eu trabalho a Carta de 

Abertura, Carta de Encerramento, tem algumas ferramentas mais simples, me ajuda 

por que não preciso ficar inventando nada....mesmo todo esse fluxo de viabilidade 

que eu te falei, ele é feito através das avaliações de carta de abertura, de cronograma 

de Projeto. (Gerente). 

 

 Para esta aliança houve necessidade de ajustes no escopo, pois estava previsto a 

fabricação do produto no Brasil em virtude dos benefícios fiscais que há para o setor, porém o 

mesmo com este incentivo o lucro seria maior se fosse fabricado no país do parceiro.  

 

A alteração que a gente teve desse escopo, desse primeiro projeto, que foi o 

licenciado, tava, a princípio trazer o produto inbook, porque a gente tem toda a etapa 

que você faz dentro da sua fábrica, no caso de um projeto importado, você consegue 

um benefício fiscal dentro no final da cadeia.. mas quando você vai calcular... o 

produto é feito na Índia...a mão de obra na Índia é muito barata. (Gerente). 

 

 Há uma recorrência na execução dos processos estabelecidos para a coordenação desta 

aliança, onde há utilização de diversos artefatos para auxiliar na execução – “A [...] já esta 

com o escritório aqui, facilitando muito. Você tem coisas pré-definidas que você acaba tendo 

que fazer uma vídeo conferência, ou coisas mais simples, você acaba fazendo uma ligação. 

Enfim... Emails, muitos”. (Gerente). Há uma padronização nas atividades de coordenação, 

onde foram evidenciados artefatos que auxiliam a garantir esta padronização. 

 

A WBS você tem um template, cada classe terapêutica você tem um template e 

depois que a avaliação do projeto fica pronto, você define o modelo de negócio que 

você vai trabalhar, você faz alguns ajustes, de acordo com aquele projeto. Então se o 

produto vai vir inbook, então tem algumas etapas adicionais, se o produto vem 
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terminado, você já elimina algumas etapas desde o começo. A gente trabalha com 

templates... Mas quando você tem de fato o escopo do projeto definido, você vai 

adaptar essa WBS praquele projeto. Mas aí são ajustes mais finos que você faz 

 

 Em relação ao nível de conhecimento necessário na equipe de coordenação, a maioria 

das pessoas possuem conhecimentos na área farmacêutica, porém há pessoas com outros 

conhecimentos que auxiliam em outras atividades de coordenação.  

 

Eu, particularmente, gosto de ter uma equipe multidisciplinar. Agora calhou de a 

maioria do pessoal que trabalha comigo ser farmacêutico. Mas eu tenho um também 

de administração, que é mais focado na área financeira, que faz essas avaliações 

mais financeiras. Tenho também uma pessoa, que apesar de ser farmacêutica, tá 

mais focada em clínico. (Gerente). 

 

 Em relação ao tempo de execução das atividades não foi evidenciado um controle ou 

regras estabelecidas, há um acompanhamento de acordo com o cronograma do projeto. 

 

 

5.3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTEFATOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E 

ROTINAS 

 

 

 Foi evidenciada a utilização de diversos artefatos nas atividades de coordenação. A 

predominância está na ferramenta Excel – “A gente tem... uma grande parte em PowerPoint... 

mas de maneira geral, para ver o desempenho, a gente usa muito em Excel mesmo” (Diretor). 

Porém há outros artefatos, como o sistema de controle de contratos, sistema interno de 

gerenciamento de projetos, PowerPoint e um sistema de controle de pedidos, todos estes 

artefatos são utilizados pela equipe de coordenação. Estes artefatos permitiram criar outros 

artefatos específicos para as atividades de coordenação, como por exemplo a WBS (Work 

Breakdown Structure) que é utilizada para separar o projeto em fases e obter um melhor 

detalhamento, além dos formulários padrões para abertura do projeto e demais controles.  

Trabalho muito com Excel, pra fazer toda a parte financeira, Business Plan, DNA do 

produto. É tudo no Excel...pra fazer a gestão de prazos, eu trabalho com a WBS.. 

tenho um sistema que foi desenvolvido pelo nosso pessoal de TI, que é esse sistema 

de gestão de projeto...importa a WBS, abre a fase, te mostra o responsável, quanto 

tempo pra fechar aquela etapa, enfim. A gente que faz aí a gestão dessas etapas. Na 



69 

 

parte de viabilidade, a gente monta escopo, carta de abertura, carta de mudança e 

etc. (Gerente). 

 

 Estes artefatos são utilizados desde o início do contrato assinado e no caso desta 

aliança estudada, o parceiro não utiliza os artefatos da empresa C – “A gente trabalha dentro 

desse sistema para não perder o fio da meada...o parceiro utiliza os controles deles”. 

(Gerente). Alguns controles são padronizados para todas as alianças, seguindo a 

regulamentação dos órgãos – “as planilhas de Fármaco Vigilância, são praticamente as 

mesmas as que nós usamos e a que a maioria das multinacionais usam... então isso é uma 

coisa que tá fácil.... os acompanhamentos de evolução”. (Diretor). 

 Em relação à frequência de utilização dos artefatos foi constatada uma alta utilização 

pelo time de coordenação, que foram treinados para a utilização de derteminadas ferramentas 

– “ Aí foi desenvolvido pela própria TI. A gente faz um treinamento, treinou a equipe..quando 

entra alguém novo é feito o treinamento também, de como é pra utilizar a ferramenta". 

(Gerente). 

 Foi constatada a alteração de um artefato durante a aliança para ganhar agilidade nas 

atividades de coordenação – “Teve uma ferramenta quando a gente começou e precisou 

mudar... e era uma ferramenta muito detalhada”. (Gerente). 

 Esta alteração foi identificada pelo time de coordenação com o intuito de reduzir as 

reclamações das áreas internas e de não prejudicar a coordenação da aliança.  

 

Foi, na verdade, a área...comecei a receber muitas reclamações desse tipo... então era 

uma coisa que veio pra ajudar mas acabou atrapalhando por conta da agilidade 

mesmo. Aí a gente redesenhou o fluxo e deixou só as macro etapas e tá rodando 

melhor. (Gerente). 

 

 Em relação ao desempenho das atividades, os artefatos contribuíram na coordenação 

da aliança, principalmente aqueles que foram desenvolvidos para o controle do projeto – 

“acho essencial, tanto para informação... faz toda a diferença no gerenciamento aí, no 

cumprimento de um programa”. (Gerente). Foi possível mensurar o impacto no desempenho 

da coordenação, quando um dos artefatos específicos para o controle dos entregáveis do 

projeto teve que ser alterado para adequar as necessidades da área. Neste caso foi utilizado 

outro artefato que impactou no desempenho, mas permitiu a realização das atividades – 

“Quando o sistema tava sendo refeito, a gente controlava tudo em planilha de Excel, dava 

mais trabalho” (Gerente). 
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 Para a empresa C não seria possível executar os processos e rotinas de coordenação 

sem a utilização dos artefatos. 

 

Hoje não dá nem para você acompanhar seu portfólio próprio... nós temos que ter 

cada vez mais...o segredo para você ser mais eficiente e mais produtivo com os 

recursos que você tem... então... todas as ferramentas que te ajudam nesse sentido, 

são ótimas... não dá mais pra ir tocando no feeling...(Diretor) 

 

 

5.4 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA D 

 

  

 A empresa D foi fundada em 2008 por pesquisadores universitários da Unicamp com 

foco no desenvolvimento de soluções imunoquímicas para pesquisa e diagnóstico. Sua sede 

está em Campinas e seu quadro de funcionários é composto de mestres e doutores. 

 Produz insumos para pesquisa e desenvolvimento como anticorpos policlonais e 

monoclonais primários e secundários, proteínas recombinantes entre outros. Outra área de 

atuação é a realização de diagnósticos para as áreas agrícola, veterinária e de saúde humana. 

A empresa também atua na prestação de serviços na área imunoquímica. 

 A empresa realiza diversas alianças de Pesquisa e Desenvolvimento com 

universidades e centros de pesquisa. O entrevistado possui doutorado em Genética e Biologia 

Molecular, possui 6 anos de experiência na empresa e atua na coordenação das alianças que a 

empresa realiza. 

 

 

5.4.1 APRESENTAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 

 A aliança iniciou-se em 2011 a partir do convite do parceiro para desenvolver um kit 

de diagnóstico para um tipo específico de câncer, e por meio desta aliança seria possível obter 

resultados mais rápidos e com custos inferiores, permitindo o acesso desse método pelos 

laboratórios com recursos limitados – “O objetivo final disso é ter um kit diagnóstico para 

substituir o que hoje se faz por PCR, embora exista a metodologia do real time, muitos 

laboratórios não têm estrutura e acabem não fazendo esse diagnóstico”. (Diretor). 
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 A aliança é caracterizada como pesquisa e desenvolvimento, onde a empresa D 

desenvolveria os anticorpos com base na tese de doutorado desenvolvida por professores que 

trabalham em um laboratório de pesquisas.  

 A pesquisa avançou e está na fase de testes, sendo também necessário testes em 

amostras humanas, neste caso estão se adequando às normas da ANVISA e do Comitê de 

Ética Humana.  

 

 

5.4.2 CARACTERIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ALIANÇA 

 

 

 Nesta aliança estudada não foi evidenciado um processo de coordenação padronizado, 

a coordenação é feita com base em um plano estabelecido no começo da aliança com três 

fases a serem cumpridas: planejamento dos insights, validação do monoclonar e testes. 

 

A gente fez o planejamento. Primeiro ano foi bem tranquilo, a gente montava a 

reunião mensal...envolvia sempre o pessoal da [...], então a gente faz os 

planejamentos dos insights, daquele mês vai ter isso, isso, isso. Vai fazer, no caso, a 

validação do primeiro monoclonar e os testes... Eram três planos que a gente tinha.  

 

Tanto a empresa D quanto a empresa parceira possuem em seu quadro de gestão 

professores e pesquisadores que conciliam as atividades da empresa com as demais. Não 

foram constatados processos estabelecidos previamente para a coordenação da aliança.  

 

Então acaba sendo uma rotina misturada entre pesquisa, professor dando aula na pós 

e a vida acadêmica que eles tocam no próprio instituto. Então, pra eles, uma planilha 

de Excel com datas e o que vai ser feito, tá ótimo, depois nos reunimos para ver os 

resultados e discutir. Mas não tem nada, assim, um sistema de gestão formalizado e 

creio que lá eles também não tenham.  

 

 A responsabilidade pela coordenação da aliança está com os 02 gestores da empresa, 

que conciliam com as demais atividades do laboratório, a empresa possui atualmente 09 

funcionários – “A gente divide mais ou menos assim...a parte de gestão dos projetos, escrita, 

resultados, discussão toda, sempre fica comigo e a Fernanda fica com uma parte mais 

institucional” (Diretor). 
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 Uma habilidade evidenciada nesta aliança é a capacidade de alinhar os objetivos entre 

os pesquisadores das empresas com os investidores da empresa D. Há uma cobrança por parte 

dos investidores da empresa D em obter resultados rápidos. 

 

Conseguir organizar um fluxo na medida em que os prazos pudessem ser cumpridos 

dentro da própria questão biológica. Porque, como a gente fala sempre entre 

professores, eles tem a noção clara do tempo, dos empecilhos que podem ocorrer, 

então você fala pra eles que vai demorar seis meses, dois anos, tá ótimo. O problema 

que quando você vai falar pro investidor que é daqui a três anos, é complicado. 

 

 Em relação ao uso de metodologia de processos não foi evidenciada a utilização e sim 

algumas ferramentas presentes na metodologia de projetos para realizar o controle das 

atividades – “Eu já tentei Project, mas para o nosso tamanho não rola,... então... agora eu to 

com esse Kanbanize que é tudo online, tá interessante, a gente tá controlando... Fazendo um 

mix” (Diretor). 

 Algumas atividades de controle são realizadas com base nos testes que são realizados, 

permitindo acompanhar a evolução da aliança – “a gente usa muito a questão dos resultados 

dos testes de monoquímicos...acho que os indicadores principais seriam os resultados do 

Elisa”. (Diretor). No início da aliança houve uma maior recorrência das atividades de 

coordenação em virtude do alinhamento técnico que era necessário, após o encerramento 

desta fase as reuniões tornaram-se mensais.  

 

Quando tinha muita a parte técnica, a gente fazia uma reunião por Skype, semanal, 

toda segunda-feira, como finalizou a parte técnica em dezembro do ano passado, 

desde então a gente tá mais conversando por email...a gente tá se reunindo uma vez 

por mês, acabou que a gente perdeu um pouquinho, não do controle, mas da 

regularidade. 

 

Mesmo mencionado pelo Diretor que não há processos padronizados estabelecidos, 

contatou-se a implementação de regras para garantir a coordenação das principais atividades. 

O que a gente está implementando agora é o BPL, Boas Práticas de Laboratório... 

isso é mais questão de mais gestão de atividades em si, por exemplo, relatórios, 

plano de estudo, vários modelos, de acordo com as normas do INMETRO, a gente tá 

na fase de implementação ainda.  
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Na primeira fase da aliança foram estabelecidos acordo de serviço entre as empresas 

com o objetivo de acompanhar as atividades e gerenciar as expectativas em relação às 

entregas da aliança – “A gente acaba fazendo tanto, dependendo muito da atividade pra ser 

feita, a gente estabelece um prazo mínimo em dias corridos mesmo e depois a gente até 

acabou passando pra dias úteis”. (Diretor). 

 

 

5.4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTEFATOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E 

ROTINAS 

 

 

 O artefato predominante na coordenação da aliança estudada além do contrato foi o 

Excel e de um sistema para fazer a gestão do projeto, onde a maioria das atividades de 

coordenação são acompanhadas.  

 

No laboratório, eu uso um software...aquele Kanbanize, é um site online, pra fluxo 

de produção. Então só pra controlar as atividades do laboratório em si. Mas gestão 

de projetos mesmo, é basicamente uma planilha de Excel com alguns prazos e 

atividades para serem feitas...ainda está tudo muito cru, em questão de ferramentas 

implementadas. 

 

 A implementação do software para acompanhamento do projeto foi implementado em 

2013, anteriormente o controle era realizado com o Excel e o contrato, porém somente com 

essa utilização ficou difícil acompanhar todas as atividades de coordenação – “Na mesma 

planilha tinha projeto, tinha produção, tinha purificação, tinha ensaio clínico, ensaio 

monoquímico, ficou uma planilha gigantesca dificultando a utilização”. (Diretor). Estes 

artefatos são utilizados exclusivamente pela empresa D. 

 Os artefatos são utilizados recorrentemente por todos os envolvidos na aliança, sendo 

a periodicidade semanal ou diária – “O Excel a gente atualiza uma vez por semana..e o 

Kanbanize é basicamente por conta das atividades que estão sendo realizadas.. eu no caos, 

acabo usando todo dia, para ter uma idéia do que esta acontecendo na rotina mesmo”. 

(Diretor).  

 Durante a aliança tentou-se utilizar um software reconhecido no mercado para 

controlar projetos, porém não foi possível implementar em virtude da complexidade da 
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ferramenta para as pessoas que estavam envolvidas na aliança – “fazer todo esse 

acompanhamento ficou muito complicado. Tinham pessoas que não entendiam, outros com 

dificuldade de atualizar...exigia muito mais para um crescimento mínimo”. (Diretor). Portanto 

optou-se por permanecer com o acompanhamento das atividades nos artefatos já utilizados.  

 Em relação ao desempenho do artefato na coordenação da aliança, constatou-se que 

são fundamentais, permitindo ter controle das atividades, agilidade no acompanhamento e 

identificação dos problemas ocorridos – “é essencial, assim você consegue ganhar tempo e ter 

de fato um aproveitamento melhor, até pra identificar os erros depois. Porque se deu tudo 

certo é ótimo, mas se não dá certo, aí você não consegue ter rastreabilidade.” (Diretor). 

Devido a complexidades das atividades envolvidas na aliança estudada, a utilização 

dos artefatos nos processos e rotinas torna-se fundamental para a gestão de todo o contrato. 

 

Envolve muitas pessoas, então fica complicado você administrar tudo sem pelo 

menos ter um guia para falar com as pessoas, inclusive pra fazer relatório, passar 

isso a diante. A rotina do laboratório, como nós somos em poucos, ia demandar 

muito mais tempo e às vezes correndo o risco de deixar algum detalhe pra frente, 

então eu sou muito assim, embora as pessoas fiquem sempre um pouco até 

resistentes de colocar, porque você tem que ficar fazendo relatório toda semana. 

 

 

 

5.5 ANÁLISE CRUZADA 

 

 

 Conforme a metodologia adotada nesta pesquisa, a análise cruzada dos dados permitiu 

a indução de algumas proposições em relação à questão de pesquisa, propostas neste trabalho.  

 Estas proposições não são definitivas e são analisadas de acordo com o problema de 

pesquisa proposto: Qual o papel dos artefatos na coordenação interorganizacional das alianças 

estratégicas contratuais? A análise e interpretação dos dados coletados consideraram as 

seguintes variáveis: a) identificação e detalhamento dos processos e rotinas de coordenação; 

b) estrutura organizacional; c) pessoas; d) metodologias de processos; e) melhoria nos 

processos e rotinas; f) controle; g) recorrência; h) padrão; i) complexidade; j) identificação 

dos artefatos; k) frequência de utilização dos artefatos; l) mudança dos artefatos; m) 

desempenho dos artefatos. 
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 As variáveis a, b, c, d, e, f, g, h, i, são indicativas dos processos e rotinas de 

coordenação das alianças e as variáveis j, k, l, m, indicativas dos artefatos.  

 

 

5.5.1  EXECUÇÃO, CONTROLE, RECORRÊNCIA E DESEMPENHO DOS PROCESSOS 

E ROTINAS DE COORDENAÇÃO COM OS ARTEFATOS  

 

 

5.5.1.1 EXECUÇÃO 

 

  

 Todas as empresas estudadas mencionaram a existência de processos de coordenação 

das alianças em que atuam, onde em todos os processos mencionados havia a utilização de 

artefatos, que auxiliaram na execução e sistematização das atividades de coordenação. No 

caso da empresa A, os relatórios e softwares envolvidos permitem a execução das atividades 

pelas pessoas envolvidas na coordenação. Na empresa B foi desenvolvido o artefato mapa de 

caracterização onde possibilita o desenvolvimento das atividades, além de outros softwares 

que permitem a execução das mesmas. Na empresa C, além dos formulários padrões, há 

softwares que auxiliam na execução das atividades. Na empresa D, existem 02 softwares que 

permitem a execução das atividades de coordenação. Todas as evidências dessas afirmações 

estão no quadro 3. 

 Para Bapuji, Hora e Saeed (2012), as rotinas emergem como um resultado de interação 

entre atores humanos e não humanos envolvidos na execução de uma tarefa. Esta interação é 

permitida pela troca de intermediários que transmitem as intenções de uma pessoa para outra, 

portanto, conforme evidenciado nas empresas estudadas, a utilização dos artefatos permite a 

execução das atividades, sendo um direcionador para as pessoas envolvidas nas atividades.  

 A execução das atividades com a utilização dos artefatos, também é suportada pela 

afirmação da D´adderio (2011), onde a relação entre artefatos e rotinas podem se dar por meio 

de representações sobre as ações que devem ocorrer para desempenhar uma atividade. A 

partir desse raciocínio propõe-se que: 

  

 Proposição 1 – Os artefatos permitem organizar e sintetizar parte das atividades 

presentes nos processos e rotinas de coordenação, servindo como um guia para a execução 

dos processos e rotinas. 
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 As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 3, a seguir: 

 
QUADRO 3 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO 

 

Empresa Evidência 

A Tem tanto o processo financeiro, dependendo do projeto como a parte técnica também que é 

cumprir o que foi combinado no contrato... na parte financeira eles precisam trazer os 

relatórios,o fluxo do caixa... A gente tem o Project, recurso financeiro a gente tem feito pelo 

Excel. (Coordenadora) 

B Tudo em cima de Excel hoje...a gente se adaptou bem ao Excel, e pra empresa aqui que 

segue os planos gerenciais...não houve necessidade de mudar. O mapa de caracterização que 

serve para desenvolver e acompanhar os processos de desenvolvimento foram elaborados 

pela equipe e utilizaram a ferramenta Word, a gente tem em cada processo, o mapa de 

caracterização do processo. (Diretor) 

C Trabalho muito com Excel, pra fazer toda a parte financeira, Business Plan, DNA do 

produto. É tudo no Excel...pra fazer a gestão de prazos, eu trabalho com a WBS.. tenho um 

sistema que foi desenvolvido pelo nosso pessoal de TI, que é esse sistema de gestão de 

projeto...importa a WBS, abre a fase, te mostra o responsável, quanto tempo pra fechar 

aquela etapa, enfim. A gente que faz aí a gestão dessas etapas. Na parte de viabilidade, a 

gente monta escopo, carta de abertura, carta de mudança (Gerente) 

D Eu uso um software...aquele Kanbanize, é um site online, pra fluxo de produção. Então só 

pra controlar as atividades do laboratório em si. Mas gestão de projetos mesmo, é 

basicamente uma planilha de Excel com alguns prazos e atividades para serem feitas 

(Diretor). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 

5.5.1.2 CONTROLE 

 

 

 As empresas A, B e D mencionaram que há indicadores para controlar as atividades de 

coordenação da aliança, sendo este artefato importante para acompanhar a evolução de 

diversos processos e rotinas de coordenação, evidenciado no exemplo da empresa A, como 

também acompanhar a evolução da parte técnica da pesquisa mencionado no exemplo da 

empresa D. 

 Na empresa C não foi evidenciada a utilização de indicadores. O controle das 

atividades é realizado por meio de um cronograma. Na empresa A foram desenvolvidos 
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diversos painéis de indicadores que são utilizados para diversos processos de coordenação. Na 

empresa B os indicadores estabelecidos auxiliam na condução das reuniões mensais com o 

parceiro, e na empresa D os indicadores estão direcionados para os processos de 

desenvolvimento da pesquisa. Todas as evidências dessas afirmações estão no quadro 4. 

 A importância da definição dos indicadores também é suportada pela afirmação da 

Helfat (2007), onde a definição de processos pode facilitar a criação de métricas para 

acompanhar o desempenho das alianças, pois apenas 70% das firmas com aliança utilizam 

métricas para acompanhar a performance, um número considerado baixo, tendo em vista que 

métricas são fundamentais para mensurá-la. 

 Também são suportadas pelo argumento da ABPMP (2009), onde afirmam que 

estabelecer essas métricas de controle é importante para conseguir monitorar o processo e 

garantir a entrega do resultado esperado. As métricas de desempenho de um processo podem 

ser qualidade, custo, tempo e capacidade. Essa medição do desempenho do processo pode ser 

manual ou automática, com o auxílio de ferramentas. A partir desse raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 2 – O desenvolvimento e implantação de indicadores possibilita um 

melhor controle da aliança, podendo ser utilizado para os diversos processos e rotinas 

envolvidos na coordenação. 

 

 

 As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 4, a seguir: 

 

 

QUADRO 4 – CONTROLE DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO 
 

 

Empresa Evidência 

A A gente já teve aqui quatro diretores...então cada diretor tinha a sua 

metodologia...seus indicadores. Os relatórios de projetos que ele padronizou 

e tinha tipo uns reloginhos assim na parte financeira, a parte técnica, o 

andamento e os riscos.(Coordenadora) 

B Temos indicadores sim...é em cima deles que em nossa reunião mensal, a 

gente coloca quais são as metas a serem batidas pro próximo mês...fazemos 

tudo em cima de Excel que todo mundo conhece.(Diretor) 
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D A gente usa muito a questão dos resultados dos testes de 

monoquímicos...acho que os indicadores principais seriam os resultados do 

Elisa.(Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 

5.5.1.3 RECORRÊNCIA 

 

 

 Em todas as empresas analisadas foi encontrada uma recorrência nas atividades de 

coordenação, que dependendo da fase em que se encontrava a aliança, havia uma recorrência 

maior ou menor, como por exemplo, nas empresas A, B e D onde no início as reuniões com o 

parceiro eram semanais e depois se tornaram mensais. As reuniões entre as empresas 

parceiras para acompanhar a evolução da aliança foi o processo com maior recorrência e 

presente em todas as alianças, onde foi evidenciado que podem ser utilizados diversos 

artefatos para permitir que o processo ocorra, independente da localização geográfica das 

empresas envolvidas, como é o exemplo da empresa C, pois a empresa parceira está 

localizada em outro país, sendo o artefato importante para facilitar a recorrência do 

alinhamento entre as empresas. Todas as evidências dessas afirmações estão no quadro 5. 

 A existência da recorrência nas atividades rotineiras é suportada pela afirmação de 

Becker (2004), onde uma rotina tem padrão e é recorrente; portanto, algo que acontece 

somente uma vez não pode ser determinado como uma rotina. A rotina pode ser 

desempenhada por diversos atores e por meio de diversas áreas da organização. Desse modo, 

tem grande importância quando há a necessidade de se padronizar atividades e definir 

claramente os papéis e as responsabilidades dentro de uma organização. A partir desse 

raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 3 – A recorrência dos processos e rotinas de coordenação da aliança é 

facilitada por meio dos artefatos, garantindo um melhor alinhamento entre as empresas 

envolvidas.  
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As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 5, a seguir: 

 

QUADRO 5 – RECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO 
 

Empresa Evidência 

A No começo chegou a ser semanal, depois a gente começou a fazer mensal, mas quando 

surgia algo importante a gente ligava, mandava email e envolvia o time de gestão 

(Coordenadora) 

B Já chegou a ser semanal. A gente tinha uma condição de trabalho pra toda quinta-feira a 

tarde a gente tinha que fazer um bate-papo (Diretor) 

C [...] já ta com o escritório aqui, também tá facilitando muito. Você tem coisas pré definidas 

que você acaba tendo que fazer uma vídeo conferência, ou coisas mais simples, você acaba 

fazendo uma ligação. Enfim... Emails, muitos (Gerente) 

D Quando tinha muita a parte técnica, a gente fazia uma reunião por Skype, semanal, toda 

segunda-feira, como finalizou a parte técnica em dezembro do ano passado, desde então a 

gente tá mais conversando por email...a gente tá se reunindo uma vez por mês. (Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

  

5.5.1.4 DESEMPENHO DOS ARTEFATOS 

 

 

 Todas as empresas mencionaram que os artefatos utilizados nas atividades de 

coordenação, contribuem para um melhor desempenho da gestão da aliança. Como no caso da 

empresa A que mencionou que os artefatos contribuem para o desempenho de diversas 

atividades, como por exemplo, o controle e a gestão das atividades. Na empresa B foi 

evidenciado que há uma contribuição para o desempenho das atividades, porém há uma 

preocupação com a burocratização dos processos estabelecidos.  

 As empresas C e D mencionaram que os artefatos são fundamentais para as diversas 

atividades envolvidas na coordenação, auxiliando na eficiência dos processos e até na 

identificação dos erros que possam ocorrer. Todas as evidências dessas afirmações estão no 

quadro 6. 

 A contribuição dos artefatos no desempenho das atividades também é suportada pela 

afirmação da D´adderio (2011), onde os artefatos auxiliam na solução de problemas 

complexos, compartilhando algumas situações cognitivas. Vale enfatizar que os artefatos não 

são a rotina, mas auxiliam na execução da rotina. Conforme a autora, artefatos são objetos 
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feitos pelas pessoas com o propósito de auxiliar e melhorar a cognição. A relação entre 

artefatos e rotinas pode se dar por meio de representações sobre as ações que devem ocorrer 

para desempenhar uma atividade (D´ADDERIO, 2011). 

 Também podem ser suportadas pelo argumento de Leonardi e Barley (2008), onde as 

rotinas não podem ser atribuídas somente por humanos; o papel do artefato tem fundamental 

importância. Podem ser incluídos como artefatos vários procedimentos escritos, ferramentas e 

sofisticadas tecnologias. A partir desse raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 4 – Os artefatos contribuem para um melhor desempenho dos processos e 

rotinas de coordenação da aliança. 

 

As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 6, a seguir: 

 

QUADRO 6 – DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO 
 

Empresa Evidência 

A Hoje com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, se não tivermos um mínimo de 

controle não tem como gerenciar...e tem outro ponto...acho que poderíamos inviabilizar 

algumas parcerias (Diretora) 

B Então, fica mais burocrático... ajudou um pouco, não é que foi também o melhor dos 

mundos, mas ajudou sim (Diretor) 

C Hoje não dá nem para você acompanhar seu portfólio próprio... nós temos que ter cada vez 

mais...o segredo para você ser mais eficiente e mais produtivo com os recursos que você 

tem... então... todas as ferramentas que te ajudam nesse sentido, são ótimas... não dá mais pra 

ir tocando no feeling  (Diretor) 

D É essencial, assim você consegue ganhar tempo e ter de fato um aproveitamento melhor, até 

pra identificar os erros depois. Porque se deu tudo certo é ótimo, mas se não da certo, aí você 

não consegue ter rastreabilidade (Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 
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5.5.2  ESTRUTURA, PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E MUDANÇA DOS 

PROCESSOS E ROTINAS DE COORDENAÇÃO COM OS ARTEFATOS 

 

 

5.5.2.1 ESTRUTURA 

 

 

 As empresas A e C possuem uma equipe que centraliza a coordenação das alianças, 

fazendo a interação com as demais áreas da empresa, possivelmente pelo porte menor das 

empresas B e D a coordenação é realizada pelos principais executivos. Em todas as empresas 

os artefatos presentes nas atividades de coordenação, são mais utilizados pelas pessoas que 

pertencem às equipes de coordenação.  

 Nas empresas A e C os artefatos que são utilizados nas atividades foram estabelecidos 

pela área responsável pela coordenação e todas as pessoas envolvidas utilizam estes artefatos. 

Nas empresas B e D os artefatos estabelecidos pelos gestores também foram utilizados pelas 

empresas parceiras, facilitando a interação não só com as áreas internas, mas também com as 

empresas envolvidas na aliança. Todas as evidências dessas afirmações estão no quadro 7. 

 A utilização de mecanismos para facilitar a interação entre as áreas também é 

suportada pela afirmação de Doz, Hamel e Prahalad (1989), onde a coordenação não é 

conseguida através de mecanismos contratuais, mas sim por meio da interação do dia-a-dia 

dos empregados envolvidos nas atividades da aliança. 

 Também são suportadas por Schilke e Goerzen (2010), onde em um cenário de 

cooperação interorganizacional, existe a dependência entre os parceiros de uma coordenação 

entre as partes, onde a interdependência de recursos e o envolvimento de diversas pessoas 

reforçam a necessidade desta coordenação. A partir desse raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 5 – A área responsável pela coordenação da aliança estabelece os artefatos 

que serão utilizados nas atividades de coordenação, facilitando a interação entre as diversas 

áreas envolvidas da empresa. 

 

As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 7, a seguir: 
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QUADRO 7 – ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 
 

Empresa Evidência 

A Sempre é o time da coordenação do projeto que está responsável por convocar as áreas e 

fazer a interface com o parceiro. (Diretora) Então eles [os funcionários da área de 

coordenação] utilizam a ferramenta todo dia. Aí hoje eu tenho uma analista e uma estagiária, 

e eu, o que eu faço... elas utilizam essas ferramentas (Gerente). 

B Tivemos que colocar um comitê técnico, então tinham três pessoas do lado de lá, tinham três 

pessoas do lado de cá, que participavam do comitê técnico. Então no comitê técnico tinha 

um presidente. Essas foram as ferramentas que a gente teve que usar, pra coisa fluir um 

pouco mais. A gente vai muito no PDCA...Não é nada oficial, mas a nossa filosofia é muito 

em cima do PDCA, ajuda a definir os planos. (Diretor) 

C A gente faz um treinamento, treina a equipe. Quando entra alguém novo é feito o 

treinamento também, de como é pra utilizar a ferramenta [...] O que eu mais trabalho aqui é 

o fluxo de dados WBS. Aí eu trabalho a Carta de Abertura, Carta de Encerramento, tem 

algumas ferramentas mais simples, me ajuda por que não preciso ficar inventando nada 

 (Gerente). 

D Normaliza, equaliza... Fica todo mundo no mesmo nível rapidamente. Não é tão complicado 

você ver tanta divergência no modo de um observar e o outro observar na mesma atividade, 

na mesma ferramenta. (Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 

5.5.2.2 PADRONIZAÇÃO 

 

 

 Nas empresas A, B e C as atividades de coordenação são padronizadas e são utilizados 

diversos artefatos para garantir esta padronização com as pessoas envolvidas na coordenação. 

Na empresa D a padronização está na fase inicial, porém os gestores entendem a necessidade 

e os benefícios que a padronização pode gerar para a coordenação da aliança. Todas as 

evidências dessas afirmações estão no quadro 8. 

 A importância da padronização das atividades rotineiras, também pode ser suportada 

pela afirmação de Becker (2004), onde uma rotina tem padrão, é recorrente e pode ser 

desempenhada por diversos atores e por meio de diversas áreas da organização. Desse modo, 

tem grande importância quando há a necessidade de se padronizar atividades e definir 

claramente os papéis e as responsabilidades dentro de uma organização. 
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 Também podem ser suportadas pelos argumentos de Heinrich et. al. (2009), onde 

muitas vezes, os processos são desenhados sem o conhecimento de todos os procedimentos 

existentes, o que dificulta a geração de processos futuros. Portanto, sua documentação deve 

ser consistente, para a padronização e a concepção dos processos. A partir desse raciocínio 

propõe-se que: 

  

 Proposição 6 – A padronização dos processos e rotinas de coordenação da aliança é 

facilitada quando há utilização de artefatos, auxiliando na definição dos papéis e 

responsabilidades além da uniformidade na execução das atividades.  

 

As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 8, a seguir: 

 

  QUADRO 8 – PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO 

 

Empresa Evidência 

A Adequando...a gente tem tentado padronizar... a gente coloca em cada projeto as atividades 

importantes para que aquele projeto ande, o que precisa entregar e quem é o responsável 

(Coordenadora) 

B São todos padronizados...aí dentro desse mapa, sai umas “flops”...então, tem o mapa de 

caracterização do processo, a gente começa com a política, aí vem passando o passo a passo 

do processo, até terminar na gestão de resultado. Depois se precisar, faz a IT (Instrução de 

trabalhão), isso aquilo e tal, aí fecha o esqueleto dessa forma. (Diretor) 

C A WBS você tem um template, cada classe terapêutica você tem um template e depois que a 

avaliação do projeto fica pronto, você define o modelo de negócio que você vai trabalhar, 

você faz alguns ajustes, de acordo com aquele projeto. Então se o produto vai vir inbook, 

então tem algumas etapas adicionais, se o produto vem terminado, você já elimina algumas 

etapas desde o começo. A gente trabalha com templates... Mas quando você tem de fato o 

escopo do projeto definido, você vai adaptar essa WBS praquele projeto. Mas aí são ajustes 

mais finos que você faz (Gerente) 

D O que a gente está implementando agora é o BPL, Boas Práticas de Laboratório... isso é mais 

questão de mais gestão de atividades em si, por exemplo, relatórios, plano de estudo, vários 

modelos, de acordo com as normas do INMETRO, a gente tá na fase de implementação 

ainda.(Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 
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5.5.2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS  

 

 

 Em todas as empresas foram constatados diversos artefatos nas atividades de 

coordenação das alianças, evidenciando uma forte dependência dos mesmos para a execução 

dos processos e rotinas estabelecidos. Os artefatos mais encontrados foram softwares para 

atividades específicas de controle (gestão do projeto), o Excel, procedimentos, documentos 

padrões e artefatos para auxiliar a comunicação entre as empresas.  

 As empresas A, B e C identificaram e determinaram artefatos específicos para as 

atividades de coordenação, permitindo um melhor alinhamento com as demais áreas da 

empresa e com as empresas parceiras envolvidas na aliança. Todas as evidências dessas 

afirmações estão no quadro 9. 

 A importância do estabelecimento dos artefatos específicos para a coordenação, 

também pode ser suportada pela afirmação de Leonardi e Barley (2008), onde as rotinas não 

podem ser atribuídas somente por humanos, o papel do artefato tem fundamental importância. 

Podem ser incluídos como artefatos vários procedimentos escritos, ferramentas e sofisticadas 

tecnologias.  

 E também são suportadas por Nielsen (2009), onde o papel dos mecanismos de 

coordenação processuais é governar as relações dentro dos limites institucionais definidos 

mediante os mecanismos de governança contratuais escolhidos. E por fim também são 

suportadas pela afirmação de Cacciatori (2012), onde a há necessidade de utilização de 

artefatos específicos para desempenhar determinadas atividades, por exemplo, livros e 

desenhos técnicos usados por arquitetos. A partir desse raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 7 – A determinação dos artefatos específicos para a coordenação no início 

da aliança, permite um melhor alinhamento com o parceiro e também com as demais áreas 

internas da empresa, facilitando a gestão dos processos e rotinas estabelecidas. 
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As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 9, a seguir: 

 

QUADRO 9 – IDENTIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS ARTEFATOS  

 

Empresa Evidência 

A Já era colocado no contrato, que teriam reuniões presenciais para avaliar os resultados, além 

da entrega que a gente tinha do relatório técnico, eram feitas apresentações disso.  

A gente tem o Project, recurso financeiro a gente tem feito pelo Excel...outras ferramentas 

são email e telefone, e eu vou te falar que às vezes o telefone é melhor do que o email... 

Skype também, por Skype a gente faz muita reunião enfim... pelo menos tem sido uma 

ferramenta que a gente ta utilizando bastante...a gente utiliza também o contrato e os 

próprios relatórios. (Coordenadora) 

B Todas elas foram estabelecidas no começo e não mudou nada, facilitava a gestão. 

Tudo em cima de Excel, a gente se adaptou bem ao Excel, e pra empresa aqui que segue os 

planos gerenciais...não houve necessidade de mudar. Com a [..] a gente tem em cada 

processo, o mapa de caracterização do processo...e aí dentro do mapa de caracterização do 

processo é aquele 5W1H e as instruções de trabalho...tudo em Word. (Diretor) 

C Alguns controles são padronizados para todas as alianças, seguindo a regulamentação dos 

órgãos, as planilhas de Fármaco Vigilância, são praticamente as mesmas as que nós usamos 

e a que a maioria das multinacionais usam. Trabalho muito com Excel, pra fazer toda a parte 

financeira, Business Plan, DNA do produto. É tudo no Excel...pra fazer a gestão de prazos, 

eu trabalho com a WBS. Tenho um sistema que foi desenvolvido pelo nosso pessoal de TI, 

que é esse sistema de gestão de projeto...importa a WBS, abre a fase, te mostra o 

responsável, quanto tempo pra fechar aquela etapa, enfim. A gente que faz aí a gestão dessas 

etapas. Na parte de viabilidade, a gente monta escopo, carta de abertura, carta de mudança e 

etc (Gerente) 

D No laboratório, eu uso um software...aquele Kanbanize, é um site online, pra fluxo de 

produção. Então só pra controlar as atividades do laboratório em si. Mas gestão de projetos 

mesmo, é basicamente uma planilha de Excel com alguns prazos e atividades para serem 

feitas...ainda está tudo muito cru, em questão de ferramentas implementadas. (Diretor) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

  

5.5.2.4 MUDANÇA DOS ARTEFATOS 

 

 

 As empresas A e B não tiveram a necessidade de alterar os artefatos estabelecidos para 

executar as atividades de coordenação, porém as empresas C e D identificaram dificuldades 
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em determinadas atividades de coordenação, sendo necessário substituir os artefatos, com isso 

houve impacto na execução de algumas atividades de coordenação. Nas duas situações as 

empresas substituíram por outros artefatos ajustando as rotinas envolvidas. Todas as 

evidências dessas afirmações estão no quadro 10. 

 Para Filiou (2007), as empresas bem sucedidas em alianças fazem investimentos 

substanciais na construção de processos sistemáticos para o reconhecimento, avaliação, gestão 

do contrato e do desempenho de seus termos contratuais. 

 Também são suportadas pelos argumentos de Edmondson, Bohmer e Pisano (2001), 

onde a implementação de tecnologias é um bom contexto para analisar como as rotinas 

organizacionais podem ser mudadas. Considerando que a tecnologia utilizada para 

desempenhar uma rotina é uma ferramenta necessária para a execução, podemos concluir que 

uma alteração em um artefato pode influenciar na alteração de uma rotina. A partir desse 

raciocínio propõe-se que: 

 

 Proposição 8 – A determinação correta dos artefatos que serão utilizados, reduz a 

necessidade de alterações nas atividades de coordenação da aliança, permitindo uma melhor 

gestão. 

 

As evidências desta proposição estão demonstradas no Quadro 10, a seguir: 

 

 QUADRO 10 – MUDANÇA DOS ARTEFATOS 

 

Empresa Evidência 

A Por enquanto não. Mudança não. De ferramenta a gente utiliza essa para controle de projeto. 

Mas tem parceiro que não tem, aí a gente faz um cronograma no Excel mesmo. Mas assim... 

basicamente são essas ferramentas no Excel mesmo que a gente utiliza. (Coordenadora) 

B Não..A nossa equipe é muito boa, muito boa... e no Excel até agora tá indo muito bem, não 

houve necessidade de implantar,  nada de diferente. Mas provavelmente, na hora de entrar na 

fase de comercialização, a gente vai ter que pensar em alguma coisa mais parruda, mas por 

enquanto tá bom. (Diretor) 

C Teve uma ferramenta quando a gente começou e precisou mudar... e era uma ferramenta 

muito detalhada. Isso atrapalhou um pouco o processo, porque, por exemplo, o pesquisador, 

a cada etapa que ele passava, cada resultado analítico que ele tinha, ele parava para inserir 

esse estado de sistema. Isso demandava muito mais tempo e eu vi que o pessoal começou a 

gerar algumas discussões, começou a atravancar um pouco o processo. A gente refez tudo 



 

isso, apenas com os principais com as macro etapas.

D Na mesma planilha tinha projeto, tinha produção, tinha purificação, tinha ensaio

ensaio monoquímico, ficou uma planilha gigantesca dificultando a utilização.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa

 

 

5.6 SÍNTESE DA ANÁLISE DE DADOS

 

 

 A contribuição dos artefatos nos processos e rotinas da 

estratégicas contratuais pode se dar por diversas formas. Foi evidenciado na análise cruzada 
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todos os entrevistados. Na execução os artefatos funcionam como um sintetizador das 

atividades, permitindo transformar a intenção dos indivíduos em ações. 

 A implementação de indicadores também permitiu as empresas um melhor controle 

das atividades de coordenação da aliança, onde diversos artefatos podem ser utilizados para 

desenvolver estes indicadores. Os artefatos também auxiliaram as empresas a possuírem 

atividades recorrentes e padronizadas, facilitando inclusive a interação entre as empresas, 

como ocorreu com a empresa C que tinha uma aliança internacional.  

 A definição de pessoas responsáveis pela coordenação da aliança contribuiu para uma 

melhor definição dos artefatos que serão utilizados na coordenação, permitindo às pessoas 

envolvidas terem conhecimento e treinamento nas ferramentas e metodologias utilizadas. 

Uma das responsabilidades da área de coordenação era a interação com as demais áreas da 

empresa, além de ser o ponto de contato com a empresa parceira.  

 Os artefatos eram identificados por estas áreas logo no início da aliança, permitindo 

um melhor alinhamento com as áreas internas e com a empresa parceira. Das empresas 

entrevistadas, apenas as empresas B e C tiveram que efetuar melhorias nos processos e rotinas 

envolvidos na coordenação, onde somente a empresa B utilizou artefatos presentes na 

metodologia de processos para conduzir a alteração. 

 As ferramentas e formulários presentes na metodologia de projetos foi evidenciado por 

todas as empresas, onde a definição de um cronograma, do termo de abertura e da 

estruturação do projeto por meio de estrutura analítica foram os artefatos mais mencionados. 

Estes podem ser considerados artefatos específicos para realizar a coordenação de uma 

aliança, quando a mesma é definida como um projeto. 

 A determinação correta dos artefatos, principalmente no início da aliança, reduz a 

necessidade de ajustes nos processos estabelecidos, como ocorreu com as empresas C e D 

onde alguns artefatos impactaram no desempenho das atividades, sendo necessária a 

substituição dos mesmos.  

 Haviam atividades que era utilizado apenas um artefato, porém existiam atividades 

que eram executadas com uma combinação deles, com o objetivo de obter uma melhor 

utilização dos artefatos disponíveis. Como mencionado por Cacciatori (2012), o agrupamento 

dos artefatos permite a empresa desenvolver novos padrões de interação.  

 Felin et. al (2012), analisaram como os indivíduos, processos e estrutura interagem e 

como podem afetar as rotinas e capacidades, onde detalhando os microfundamentos das 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo deste trabalho foi detalhar as atividades de coordenação das alianças, 

determinando o papel dos artefatos nessas atividades, aumentando o entendimento sobre 

como os artefatos presentes nas rotinas e processos podem auxiliar no aprimoramento das 

capacidades de coordenação das alianças no setor farmacêutico. Foi escolhido o setor 

farmacêutico devido a maior incidência de alianças estratégicas contratuais no setor.  

 Foram geradas proposições, não definitivas, envolvendo os construtos, alianças, 

processos, rotinas e artefatos, as quais deverão ser testadas em pesquisas futuras. Nesse 

sentido, as proposições foram estruturadas sob o ponto de vista da teoria sobre gestão de 

alianças e da teoria sobre gestão de processos organizacionais, a qual tem focado o 

desenvolvimento e o aprimoramento dos processos, contando com vasta bibliografia 

disponível. E também a partir da realização do estudo de casos múltiplos com quatro 

empresas, sendo duas de biotecnologia farmacêutica de pequeno porte, uma farmacêutica de 

grande porte e uma de fitoterápicos de grande porte.  

 Por meio do cruzamento dos casos e análise, foi observado que nas alianças estudadas, 

há atividades de coordenação interorganizacional, bem como a utilização de diversos artefatos 

nessas atividades. A identificação destes artefatos foi realizada pelo mapeamento de todos os 

processos e rotinas envolvidos na coordenação das alianças.  

 Os resultados da análise desse trabalho, com base nos casos estudados, chegaram a 

conclusões que os artefatos contribuem de diversas formas com as atividades de coordenação. 

Em relação à execução das atividades os artefatos, os artefatos permitem organizar e sintetizar 

parte das atividades presentes nos processos e rotinas de coordenação, atuando como um 

direcionador para a execução das atividades.  

 Em especial, neste trabalho, estudou-se o fato dos gestores buscarem o apoio de 

materiais, objetos e sistemas, ou seja, os artefatos para apoiar as atividades de coordenação 

das alianças. Assim, é possível afirmar que os artefatos podem permitir o controle, 

padronização e recorrência das rotinas e processos de coordenação de alianças.  

 Foi evidenciada a importância das pessoas, no que se refere às suas habilidades, da 

estrutura organizacional e dos processos e, principalmente, da relação entre elas na condução 

das atividades de coordenação de alianças. A existência de uma estrutura dedicada 
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exclusivamente para a coordenação da aliança, permite um melhor aproveitamento dos 

artefatos disponíveis na empresa, facilitando a interação entre as diversas áreas envolvidas na 

empresa.  

 Não é possível realizar a coordenação das alianças sem a presença dos artefatos, como 

evidenciado nas entrevistas, há diversos artefatos envolvidos em todas as etapas da aliança. 

Não há um padrão de artefatos utilizados na coordenação da aliança, em todas as empresas 

estudadas foi constatado apenas um artefato que estava presente nas quatro empresas. 

 A identificação dos artefatos no início da aliança permite um melhor alinhamento com 

a empresa envolvida na aliança, e com as demais áreas internas da empresa, facilitando a 

coordenação das atividades. Os artefatos auxiliam na relação entre os mecanismos, pessoas, 

processos e estruturas, auxiliando na interelação entre estes três mecanismos. A intenção das 

pessoas envolvidas nas atividades de coordenação é melhor desempenhada quando são 

utilizados artefatos para executar os processos e rotinas. 

 Os artefatos também contribuem para uma melhor comunicação entre as empresas e 

áreas envolvidas na aliança, podendo ser utilizados diversos artefatos para desempenhar as 

atividades de comunicação.  

 A contribuição teórica do trabalho está em detalhar as rotinas organizacionais de 

coordenação de alianças, permitindo entender como elas operam e como as ações que devem 

ocorrer são planejadas, organizadas, realizadas e controladas, ou seja, administradas pelos 

gestores. Onde a interação entre pessoas, processos e rotinas e estrutura são fatores 

importantes em obter um melhor desempenho dos artefatos. Outra contribuição teórica está no 

detalhamento dos diversos artefatos utilizados nas rotinas organizacionais e como eles podem 

auxiliar no aprimoramento da capacidade de gestão das alianças.  

 A implicação do ponto de vista da prática executiva é que os gestores devem buscar a 

disponibilização dos artefatos mais adequados para o desenvolvimento e controle das 

alianças, analisando os processos e rotinas atuais para um melhor entendimento de quais 

artefatos poderiam ser utilizados. O alinhamento entre as empresas no início da aliança, sobre 

quais artefatos serão utilizados, pode facilitar o processo de coordenação. Deve-se analisar se 

os artefatos disponíveis atendem às necessidades da aliança e de desenvolvimento ou 

aquisição de novos artefatos, bem como a capacitação das pessoas envolvidas na coordenação 

na utilização dos artefatos.  
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 A definição dos processos e rotinas antes da escolha do artefato a ser utilizado, 

permite uma melhor adequação das necessidades das empresas, pois o artefato é um 

sintetizador do processo e não o processo, confirmando a afirmação de D´aderio (2011), que 

enfatiza que os artefatos não são a rotina, mas auxiliam na execução da rotina. 

É importante salientar que este trabalho tem limitações pela quantidade de empresas 

estudadas, pela diferença de porte e ciclo de maturidades das empresas, não representando 

assim uma parcela exponencial das empresas com alianças e atuantes no segmento. Também é 

importante mencionar que as entrevistas foram realizadas com gestores responsáveis pela 

coordenação das alianças, mas apenas contemplando um dos lados da aliança, o que também é 

uma limitação deste estudo. Em razão de seu caráter exploratório e da metodologia utilizada, 

as proposições resultantes deste trabalho não devem ser generalizadas e devem ser encaradas 

como proposições não definitivas a serem testadas em trabalhos futuros. 

Uma implicação metodológica para pesquisas futuras seria determinar o papel dos 

artefatos em outras rotinas da aliança, como por exemplo, o processo de aprendizagem e 

transformação entre os parceiros. Outra implicação metodológica para pesquisas futuras seria 

analisar o papel dos artefatos em rotinas de aliança de outros segmentos e também com todas 

as empresas envolvidas na aliança, analisando o impacto quando houver diferença na escolha 

dos artefatos.  
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APÊNDICE A – Matriz de Consistência 
 
 
Problema de Pesquisa: 
 
        Qual o papel dos artefatos na coordenação interorganizacional das alianças estratégicas contratuais? 

Objetivo Geral: 
 
        O objetivo geral desta pesquisa é determinar o papel dos artefatos presentes nos processos e rotinas da coordenação das alianças 

estratégicas contratuais. 

Objetivos específicos: 
 
1) Determinar as características das alianças estratégicas contratuais no setor. 

2) Mapear os processos e rotinas da coordenação das alianças estratégicas contratuais. 

3) Caracterizar os artefatos dos processos e rotinas da coordenação das alianças estratégicas contratuais.  
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Construtos Variáveis Sugestão de Roteiro 
1. Alianças estratégicas contratuais 
Helfat (2007), Barney e Hesterly 
(2007), Teece (1992), Das e Teng 
(1998; 2000; 2008), Zollo, Reuer e 
Singh (2002), Gulati (1998). 

1.1 Surgimento 1.1.1 Como surgiu a aliança? Qual era o principal objetivo da 
aliança? 
 

1.2 Envolvidos 1.2.1 Quem são as empresas participantes da aliança? Já houve 
outras alianças com estas empresas? 
 

1.3 Tempo 1.3.1 Quando o contrato foi assinado? Quanto tempo durou a 
aliança? 
 

2. Processos e rotinas de coordenação 
interorganizacional e artefatos 
Schilke e Goerzen (2010), Gerard 
(2011),  Becker (2004; 2005), Pentland 
e Feldman (2003; 2005), Maritan 
(2007), Gonçalvez (2010), D’Adderio 
(2011),  Cacciatori (2012). 

2.1 Identificação 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Há processos estabelecidos para a gestão da aliança?  
 
2.1.2 Quais são os principais processos? Descreva-os?  

2.2 Detalhamento  
dos processos 
 

2.2.1 Para cada processo quais são os fornecedores? Quais são as 
atividades? Quais os clientes de cada processo? Qual o produto 
final de cada processo? 
 
2.2.2 O que tem a haver com o processo mas está em outro 
processo 
 

2.3 Estrutura 
organizacional 
 
 
 
 
 

2.3.1. Quais áreas participam da realização do processo?  
 
2.3.2 Há uma comissão ou força-tarefa vinculada ao processo? 
 
2.3.3 A participação dos membros da comissão/força_tarefa é full 
ou parcial? 
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2.3.4 Como é feita a coordenação da comissão/força-tarefa? 

2.4 Pessoas 
 

2.4.1 Quais as habilidades necessárias para compor esse processo? 
 
2.4.2 Quais pessoas participam com essas habilidades? 
 

2.5 Metodologia 2.5.1 As empresas utilizam alguma metodologia de processos 
(PDCA, Six Sigma, ISO, etc.)?  Foi aplicada em algum momento 
para definir os processos? 
 

2.6 Melhoria 2.6.1 Houve necessidade de ajustar algum processo?  
 
2.6.2 Como foi conduzido esta melhoria?  
 
2.6.3 Foi utilizada alguma técnica de melhoria de processo? 
 

2.7 Controle 2.7.1 Há indicadores para acompanhar a execução dos processos? 
Quais seriam? 
 

2.8 Recorrência 2.8.1 Qual a frequência de repetição dos processo?  
 

2.9 Padrão 2.9.1 Como estas atividades foram estabelecidas?  
 
2.9.2 São executadas de forma padronizada?  
 
2.9.3 Como é realizado este acompanhamento? 
 
 
 

2.10 Complexidade 2.10.1 Quais conhecimentos específicos são utilizados? 
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2.10.2 Há dependência de conhecimentos externos ao processo 
para sua execução? 
 

3. Artefatos 
Pentland e Feldman (2003; 2005), 
D’Adderio (2011),  Cacciatori (2012). 

3.1 Identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Quais ferramentas (documentos, sistemas, máquinas, 
reuniões, relatórios, etc.) são utilizadas nesse processo?  
 
3.1.2 Foram implementadas desde o início da aliança?  
 
3.1.3 São utilizadas por todos os parceiros envolvidos na aliança?  
 
3.1.4 Há diferença na utilização pelos entre os parceiros? 
 
 

3.2 Frequência 3.2.1 Estas ferramentas são utilizadas com qual frequência?  
 
3.2.2 São utilizadas por todas as pessoas envolvidas na 
coordenação da aliança?  
 
3.2.3 Tem uma importância maior em algum momento? 
 

3.3 Mudança 3.3.1 Houve necessidade de mudar alguma ferramenta?  
 
3.3.2 Qual o motivo da alteração?  
 
3.3.3 Como foi identificada a necessidade de alterar a ferramenta? 
 
3.3.4 Como foi feita a alteração? 
 

3.4 Desempenho 3.4.1 Como as ferramentas auxiliam do desempenho do processo? 
Dê exemplos. 
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3.4.2 Em algum momento estas ferramentas não foram utilizadas?  
 
3.4.3 Por qual motivo?  
 
3.4.4 Como as atividades foram executadas na sua ausência? 
 
3.4.5 Seria possível realizar o processo sem as ferramentas?  
 
3.4.6 Qual seria o resultado esperado? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Dados Pessoais 
 

• Nome (não será divulgado na pesquisa) 
 

• Formação escolar 
 

• Empresa (não será divulgado na pesquisa) 
 

• Cargo 
 

• A quem se reporta 
 

• Tempo de empresa 
 

• Tempo no cargo 
 

• Tempo de experiência com alianças 
 
Questões  
 
Alianças Estratégicas  
 
1.Como surgiu a aliança? Qual era o principal objetivo da aliança? 
 
2.Quem são as empresas participantes da aliança? Já houve outras alianças com estas 
empresas? 
 
3.Quando o contrato foi assinado? Quanto tempo durou a aliança? 
 
Processos e rotinas de coordenação interorganizacional 
 
4. Há processosestabelecidos para a gestão da aliança?  
 
5. Quais são os principais processos? Descreva-os?  
 
6. Para cada processo quais são os fornecedores? Quais são as atividades? Quais os clientes de 
cada processo? Qual o produto final de cada processo? 
 
7.  O que tem a haver com o processo mas está em outro processo? 
 
8. Quais áreas participam da realização do processo?  
 
9.  Há uma comissão ou força-tarefa vinculada ao processo? 
 
10.  A participação dos membros da comissão/força_tarefa é full ou parcial? 
 
11.  Como é feita a coordenação da comissão/força-tarefa? 
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12. Quais as habilidades necessárias para compor esse processo? 
 
13. Quais pessoas participam com essas habilidades? 
 
14. As empresas utilizam alguma metodologia de processos (PDCA, Six Sigma, ISO, etc.)?  
Foi aplicada em algum momento para definir os processos? 
 
15. Houve necessidade de ajustar algum processo?  
 
16. Como foi conduzido esta melhoria?  
 
17. Foi utilizada alguma técnica de melhoria de processo? 
 
18. Há indicadores para acompanhar a execução dos processos? Quais seriam? 
 
19. Qual a frequência de repetição dos processo?  
 
20.  Como estas atividades foram estabelecidas?  
 
21.  São executadas de forma padronizada?  
 
22.  Como é realizado este acompanhamento? 
 
23.  Quais conhecimentos específicos são utilizados? 
 
24. Há dependência de conhecimentos externos ao processo para sua execução? 
 
Artefatos 
 
25. Quais ferramentas (documentos, sistemas, máquinas, reuniões, relatórios, etc.) são 
utilizadas nesse processo?  
 
26.  Foram implementadas desde o início da aliança?  
 
27.  São utilizadas por todos os parceiros envolvidos na aliança?  
 
28.  Há diferença na utilização pelos entre os parceiros? 
 
29.  Estas ferramentas são utilizadas com qual frequência?  
 
30.  São utilizadas por todas as pessoas envolvidas na coordenação da aliança?  
 
31.  Tem uma importância maior em algum momento? 
 
32.  Houve necessidade de mudar alguma ferramenta?  
 
33.  Qual o motivo da alteração?  
 
34.  Como foi identificada a necessidade de alterar a ferramenta? 
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35.  Como foi feita a alteração? 
 
36.  Como as ferramentas auxiliam do desempenho do processo? Dê exemplos. 
 
37.  Em algum momento estas ferramentas não foram utilizadas?  
 
38.  Por qual motivo?  
 
39.  Como as atividades foram executadas na sua ausência? 
 
40.  Seria possível realizar o processo sem as ferramentas?  
 
41.  Qual seria o resultado esperado? 


