
 

 

 

   
 

MESTRADO 

GESTÃO E ESTRATÉGIA INDUSTRIAL 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 

PERCEÇÃO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO EM 

ENSAIOS CLÍNICOS ENTRE ORGANIZAÇÕES FARMA-

CÊUTICAS EM PORTUGAL – APLICAÇÃO DA JANELA DE 

JOHARI 
 
 
 
 
ANA TERESA GONÇALVES LAMY 
 
 

 
 
 

OUTUBRO - 2015



 

ii 

 

 

MESTRADO EM 

GESTÃO E ESTRATÉGIA INDUSTRIAL 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 

PERCEÇÃO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO EM 

ENSAIOS CLÍNICOS ENTRE ORGANIZAÇÕES FARMA-

CÊUTICAS EM PORTUGAL – APLICAÇÃO DA JANELA DE 

JOHARI 
 

 
 
ANA TERESA GONÇALVES LAMY  
 
 
 
ORIENTAÇÃO: 

PROFESSOR DOUTOR VÍTOR DUARTE CORADO SIMÕES 
 

 
 
 

OUTUBRO - 2015  



 

iii 

 

 

Agradecimentos 

 

Acredito que devemos aproveitar cada momento e abraçá-lo como se fosse único. Agradecer o que temos de bom e a 

quem nos traz Bem e Paz. A brevidade da Vida é insigne! À Vida pertence o movimento, o crescimento, a mudança. É 

neste sentido que deixo estes agradecimentos a todas as pessoas que estão no meu Coração, por diversos motivos, e 

que me têm acompanhado ao longo da minha Vida e com as quais tive o prazer e privilégio de ter presentes também 

nesta desafiante jornada que foi esta dissertação e este Mestrado. 

À minha Mãe! Obrigado por seres quem és, por acreditares em mim, estares sempre presente para me apoiar e 

ajudar a refletir no melhor caminho a seguir. Pelo Amor incondicional, pelo Carinho e pela Ternura. 

Aos Homens da casa! Ao meu Pai e Irmãos! Tenho dito! 

Aos meus Avós Paternos e Maternos, os quais contribuem também para o que sou. Avó, sei que me vês daí! 

A todos os outros familiares! 

Aos meus Amigos! Sara, por seres como és! E Cátia, por não seres como não és, obviamente! Por estarem presentes, 

sempre! Em qualquer momento!  

Aos Mosqueteiros, José & Paloma e respetivo Mestre João, The Great and Powerful! 

Aos companheiros Kravistas (não vos enumero a todos pois são muitos) & Vets! 

Aos da Vida (Ai)Kravada! Semper Fi! 

À ‘Tia’ Margarida, pela amizade, carinho e disponibilidade. A serendipidade existiu definitivamente nesta tese!  

Aos Fisioterapeutas Hugo e Patrícia! E…ao Fisioterapeuta Hélder pela amizade, ajuda e disponibilidade nesta 

dissertação. 

À professora Ana, com a qual aprendi muito! 

Às pessoas da PepsiCo que me têm ajudado a crescer em várias dimensões, em particular do Departamento de OT. 

Deixo um especial agradecimento à Ana e à Margarida pela disponibilidade e, sobretudo, pela oportunidade! 

Sem mencionar nomes, por motivos de confidencialidade, muito agradeço às Empresas Farmacêuticas com que 

contactei e respetivos parceiros que permitiram que este estudo fosse possível. Agradeço a todas as pessoas que 

responderam ao inquérito e às que permitiram a exequibilidade deste estudo! 

E, por último e muito importante, o meu orientador! O professor Dr. Vítor Corado Simões que acreditou neste tema, 

se disponibilizou para conversar, ajudar e sempre que necessário, conduziu-me no caminho certo. 

 

A todos, desejo-vos, acima de tudo, muita Saúde, que continuem como são e que possamos partilhar muitos mais 

momentos juntos. 

 

Porque... 

…o Universo, apesar de aleatório e em mudança… 

…encontra-se alinhado! 

(com todos vós!) 

 

O meu sincero muito obrigada! 

Ana Teresa Lamy 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ‘Eu’ que eu sou não é o ‘Eu’ que eu conheço. 

(Thomas, 1992, p. 277) 

 

 

 

 

 



 

v 

 

Resumo 

 

Cooperar é uma palavra que vem do latim cooperari e significa “ação de trabalhar ou 

laborar em grupo com outros para o mesmo objetivo” 
1
. Nas organizações, devido à 

junção de diversas áreas do conhecimento, quer interna, quer externamente, hoje é 

necessário cooperar cada vez mais. No caso das empresas farmacêuticas, a cooperação 

para o desenvolvimento de um novo fármaco torna-se relevante permitindo que a 

empresa e parceiro obtenham vantagens dessa parceria. Porém, as organizações são 

constituídas por pessoas e a perceção destas acerca do que é uma relação de cooperação 

condiciona o desenvolvimento da mesma. Neste sentido, para estudar a perceção das 

relações de cooperação em ensaios clínicos aplicou-se um modelo frequentemente utili-

zado em Psicologia em dinâmicas de grupo, a janela de Johari. Nesta dissertação são 

analisadas quatro relações de cooperação entre uma empresa farmacêutica e respetivo 

parceiro. Embora não tenha sido possível responder na íntegra às questões de investiga-

ção, os aspetos considerados relevantes numa relação de cooperação nas parcerias estu-

dadas foram em termos de força competitiva, complementaridade de recursos e de com-

petências de investigação, esforço conjunto para construir um relacionamento baseado 

na confiança e compromisso mútuos, a procura de um acordo satisfatório mútuo quando 

há discordância, partilha ativa dos “do’s” e “don’ts” e revisões periódicas da parceria 

com o parceiro para detetar oportunidades de melhoria. Este estudo tem um contributo 

positivo, dado que, considerando a literatura consultada, infere-se que se trata de uma 

aplicação inovadora deste modelo nas relações de cooperação entre organizações. 

                                                   
1
 Disponível em: http://www.lexico.pt/cooperar/ [Acesso em: 2015/08/10] 
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Abstract 

 

Cooperate is a Latin word (cooperari) and means “action of work in group with the 

same objective”2. In organizations, because of the diversity of areas of knowledgement, 

cooperate either internally or externally, nowadays is utterly necessary. In the pharma-

ceutical organizations, the cooperation for the development of a new drug becomes 

relevant and allows the existence of advantages for the organizations involved, the 

pharmaceutical firm and the partner. However, the organizations are made of people 

and people’s perception about ‘what is a partnership’ interferes in the development of 

relationships. In order to study the perception of the partnerships in clinical trials, we 

made use of the Johari Window framework, which has been largely applied to group’s 

dynamics, in Psychology. Therefore, in this thesis are analysed four partnerships be-

tween a pharmaceutical and a partner. Although it was not possible to respond all the 

research questions, the factors that emerged relevant in these kind of relationships were 

resource and research complementarities, a joint effort to establish a relationship based 

on trust and mutual commitment, achieve a mutual satisfactory agreement when there is 

a disagreement, the active share of “do’s” dont’s” and the seek of improvement oppor-

tunities with the partner through periodic reviews of the partnership. This study has a 

positive contribute and we may infer that the application of this framework in partner-

ships is innovative, since it was not found in the literature consulted.  

 

 

                                                   
2
 Available in: http://www.lexico.pt/cooperar/ [Consulted in: 2015/08/10] 
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1. Introdução 

Por natureza, as pessoas são curiosas e estão motivadas para interagir, trocando 

informações, conhecimento (Bartlett & Ghoshal, 1998) e aprendendo umas com as 

outras (DiBella et al., 1995). As organizações são constituídas por um conjunto de pes-

soas que cooperam (desenvolvem ações coordenadas, complementares e semelhantes) 

para alcançar determinados objetivos, realizando atividades complexas e difíceis de 

executar por um só indivíduo (Huguet et al., 1996; Lisboa et al., 2013; Otara, 2011; 

Thomas, 1992). A cooperação entre organizações ocorre porque há cooperação entre 

indivíduos, i.e., há relações interpessoais (Staropoli, 1998; Ziegelbauer & Farquhar, 

2004). Nesta interdependência, as atividades têm objetivos próprios (Bonner et al., 

2005; Brouthers et al., 1995; Chen et al., 2014; Doz, 1996; Hillebrand & Biemans, 

2004; Tanghe et al., 2010) e há uma perceção de como a cooperação deve ocorrer 

(Håkansson & Snehota, 1989).  

O sucesso de uma parceria entre organizações depende do ambiente externo (e.g.: 

mercados, concorrentes, governos) e interno (contexto estratégico da parceria para cada 

parceiro), das tarefas (Doz, 1996), objetivos comuns (Brouthers et al., 1995; Huguet et 

al., 1996), motivos, conhecimento das normas e rotinas do parceiro e das competências 

de ambos (Chen et al., 2014; Holt et al., 2000). Nestas relações deve haver partilha de 

recursos (humanos, tecnológicos, financeiros) (Håkansson & Snehota, 1989, 2006; 

Staropoli, 1998), riscos (Brouthers et al., 1995), informações (simetricamente) (Brou-

thers et al., 1995; Sie et al., 2014), conhecimento (Arranz & Fernandez de Arroyabe, 

2008; Håkansson & Snehota, 1989; Sie et al., 2014), atividades (Håkansson & Snehota, 

1989), interdependência (Håkansson & Snehota, 1989; Huguet et al., 1996), coordena-

ção (Staropoli, 1998), confiança (Bartlett & Ghoshal, 1998; Doz, 1996; Pisano, 2010; 
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Senge & Sterman, 1990) e complementaridade entre os parceiros (Brouthers et al., 

1995; Staropoli, 1998). Consequentemente, a capacidade de aprendizagem das organi-

zações é potenciada (Becker & Dietz, 2004; Hagedoorn et al., 2000; Pisano, 1997, 

2006). As decisões são tomadas consoante a perceção do meio onde as organizações 

atuam e do parceiro que influencia os resultados (Håkansson & Snehota, 1989, 2006) e 

pode ser um concorrente (Bérard & Perez, 2014; Miotti & Sachwald, 2003; Staropoli, 

1998).  

Na cooperação interorganizacional, a aprendizagem é importante, embora existam 

dificuldades devido às competências e rotinas próprias de cada organização (Teece et 

al., 1997). Por outro lado, quando se iniciam estas relações, os parceiros observam o 

comportamento do outro, tendo uma perceção (acerca do outro) em termos de compe-

tências, capacidade de adaptação e confiança (Doz, 1996). Neste sentido, nestas rela-

ções, como em relações interpessoais, “o ‘Eu’ que eu sou não é o ‘Eu’ que eu conheço” 

(Thomas, 1992, p. 277).  

Nesta dissertação estudaram-se relações de cooperação (RC) na indústria farmacêu-

tica (IF) em ensaios clínicos (EC). Este estudo tornou-se relevante devido à multidisci-

plinaridade da IF, existência de capital de risco, atuação global (Roijakkers & Hage-

doorn, 2006a) e projetos de investigação em larga escala (e.g. Genoma Humano) (Sta-

ropoli, 1998). A IF moderna surgiu no século XX (Pisano, 1997, 2010; Watts & Hamil-

ton III, 2011) devido ao avanço do conhecimento científico relevante para a mesma 

(medicina, biologia celular e molecular, bioquímica, fisiologia, química, farmacologia, 

informática, materiais, engenharia química e biotecnologia) (Orsenigo et al., 2001; 

Schweizer, 2005; Staropoli, 1998; Watts & Hamilton III, 2011). Neste sentido, preten-

dia-se conhecer qual a perceção da RC no desenvolvimento de novos fármacos em 
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organizações que cooperam - par: empresa farmacêutica (EF) e parceiro de EC e quais 

as implicações desta perceção. Para estudar esta perceção, recorreu-se a um modelo da 

Psicologia, largamente aplicado em dinâmicas de grupo, a janela de Johari (JJ) (Fritzen, 

2011; Moscovici, 1980). No contexto em estudo, segundo a literatura consultada, trata-

se de um estudo inovador, dado que a aplicação da JJ em organizações é limitada. Para 

Pisano (2010), as EF são science-based business e são “entidades que participam na 

criação e no avanço da ciência, procurando obter retornos financeiros com esta ativida-

de” (Pisano, 2010, p. 13). 

 Das várias EF contactadas, quatro aceitaram participar neste estudo com os parcei-

ros de EC e, para cada estudo de caso, construiu-se uma JJ resultante da avaliação dos 

inquéritos de resposta fechada. Da análise dos vários inquéritos, de um modo geral, 

pode inferir-se que há aspetos comuns e que podem ser melhorados em cada RC.  

 A organização desta dissertação é explicada de seguida. No capítulo 2, encontra-se 

a revisão de literatura, onde é explicada a JJ (subcapítulo 2.1) abordando-se conceitos 

relevantes relacionados com este modelo (subcapítulos 2.1.1 e 2.1.2). De seguida, no 

subcapítulo 2.2. aborda-se a cooperação em I&D em EF e posteriormente descrevem-se 

as bases para a aplicação do modelo neste contexto, no subcapítulo 2.3. Após as ques-

tões de investigação e metodologia (capítulos 3 e 4, respetivamente), são apresentados 

(capítulo 5) e discutidos (capítulo 6) os resultados. No capítulo 7, conclui-se este estudo 

e detalham-se os contributos, limitações e sugestões para estudos futuros. 

 

2. Revisão da Literatura 

A revisão da literatura divide-se em três secções – apresentação e descrição do 

modelo, a JJ no subcapítulo 2.1; cooperação em I&D na IF, subcapítulo 2.2, e bases 
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para a aplicação do modelo neste contexto, no subcapítulo 2.3. São abordados conceitos 

relevantes para o mesmo como o feedback e a perceção (subcapítulo 2.1.1) e apresenta-

das várias aplicações (subcapítulo 2.1.2). Acerca da cooperação em I&D na IF, descre-

vem-se o papel da I&D nesta indústria (subcapítulo 2.2.1), os modos de cooperação em 

I&D (subcapítulo 2.2.2) e a importância da aprendizagem nestas relações (subcapítulo 

2.2.3). Por fim, apresentam-se as bases para a aplicação pretendida (subcapítulo 2.3). 

 

2.1. Janela de Johari 

 Para ilustrar as relações interpessoais e processos de aprendizagem em grupo, 

Joseph Luft (“Jo”) e Harry Ingham (“Hari”) em 1955 (Halpern, 2009), criaram uma 

matriz de 2×2 (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980), a Janela de Johari (ver Figura 1, p.4). 

Esta matriz conceptualiza a perceção que um indivíduo tem acerca de si próprio (auto-

perceção) e que os outros têm acerca do indivíduo (heteroperceção) (Moscovici, 1980) 

através de dar (autoexposição) e receber feedback (Fritzen, 2011). Estes dois aspetos 

regulam o tamanho de cada um dos quatro quadrantes desta janela: “Arena”, “Mancha 

Cega”, “Fachada” e “Desconhecido” (Fritzen, 2011; Gallrein et al., 2013; Moscovici, 

1980; Thomas, 1992). 

  

 

 

 

 

                                                                                        

                                                     Fonte: Fritzen (2011), p. 9. 

Figura 1 - JJ de Luft e Ingham.  
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 A “Arena” representa o que é conhecido pelo indivíduo (“eu”) e pelo grupo 

(“outros”). Na “Mancha Cega” há conhecimento que é detido pelos outros e que o indi-

víduo desconhece. Em contraste, a “Fachada” representa caraterísticas conhecidas pelo 

“eu” e que os outros desconhecem. O “Desconhecido” representa o que é desconhecido 

por ambos, e.g., ocorrências da primeira infância que influenciam o comportamento 

atual do indivíduo (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980; Shirland, 1977). 

 A JJ é um modelo dinâmico e cada quadrante pode variar em tamanho, horizontal e 

verticalmente, consoante o conhecimento do grupo em relação ao indivíduo aumenta ou 

diminui. Uma alteração num dos quadrantes provoca alterações nos restantes (Fritzen, 

2011; Moscovici, 1980). Pode haver um contraste entre o que o indivíduo conhece acer-

ca de si próprio e o que é conhecido por outros (Gallrein et al., 2013). De seguida, abor-

dam-se dois conceitos importantes para este modelo, a perceção e feedback. 

 

2.1.1. Perceção e feedback 

 A perceção é um processo complexo segundo o qual os indivíduos reagem a estí-

mulos sensoriais, agindo de acordo com o que acham que veem/ouvem. É influenciada 

pela aprendizagem, especialização, motivação, hábito, estímulos exteriores, expectati-

vas, necessidades e estado emocional do indivíduo (Anderson & Hammond, 1968; Ota-

ra, 2011). Assim, a perceção de cada indivíduo é diferente e molda o ambiente organi-

zacional, dado que essa perceção se torna a realidade para o indivíduo (Alimo-Metcalfe, 

1998; Otara, 2011), considerando-se relevante o estudo da mesma nas RC entre organi-

zações, dado que estas relações ocorrem porque há indivíduos de cada organização que 

cooperam, como descrito. Por exemplo, as perceções de qualidade, quantidade e coope-
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ração diferem de indivíduo para indivíduo numa organização (Alimo-Metcalfe, 1998; 

Otara, 2011). 

 Quando há uma interação entre indivíduos, a qualidade da relação é determinada 

pela contribuição de cada indivíduo para essa relação, sendo necessário haver autoexpo-

sição e recetividade ao feedback. Essa informação, verbal e não-verbal, poderá ser con-

siderada ou não relevante pelos indivíduos que interatuam (Fritzen, 2011; Newstrom & 

Rubenfeld, 1983). A procura de feedback pelo indivíduo consiste em solicitar e receber 

reações dos outros (verbais e não-verbais). Esta procura permite ao indivíduo perceber 

como é visto e como é que o seu comportamento afeta os outros. A autoexposição con-

siste em o indivíduo dar-se a conhecer aos outros (Moscovici, 1980; Thomas, 1992). 

Segundo Fritzen (2011), a preferência por um dos dois, influencia o estilo interpessoal 

de comunicação que domina, como se explicita na Figura A.1, p.I (Anexo A). 

 Nesta janela, em relações interpessoais, é assumido que quanto maior for a “Are-

na”, maior será a probabilidade de aumentar a qualidade de uma relação pois haverá um 

fluxo de informações bidirecional livre e abertamente (Moscovici, 1980), aumentando a 

confiança (Fritzen, 2011). Em relações recém-formadas, este quadrante é menor que os 

restantes (Moscovici, 1980). O aumento do quadrante “Arena” pode ocorrer através da 

autoexposição, diminuindo a “Fachada”, e através do aumento do feedback dado pelo 

grupo, diminuindo a “Mancha Cega”. Consequentemente, há um aumento do auto e 

heteroconhecimento, havendo um aumento da confiança recíproca e uma maior pré-

disposição para a partilha (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980). Porém, em ambos os pro-

cessos descritos, é necessário haver um esforço conjunto para que ocorram alterações 

(Newstrom & Rubenfeld, 1983).  
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 As organizações são caraterizadas pela existência de incertezas, ambiguidades e 

mudanças (Morrison, 2002). Assim, a generalidade da literatura sugere que o feedback 

seja aplicável, neutro, oportuno, solicitado, objetivo, específico, comprovado (Fedor & 

Buckley, 1987; Fritzen, 2011; Moscovici, 1980) e direto (Fritzen, 2011). Este processo 

é complexo, principalmente quando é negativo, pois expõem-se as ineficiências dos 

indivíduos perante outros (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980). Contudo, o objetivo é 

melhorar o desempenho do indivíduo ou do grupo para atingir determinados objetivos 

(Ashford, 1993), identificando-se os pontos fortes e a melhorar (Alimo-Metcalfe, 1998). 

Porém, o feedback frequente não contribui diretamente para resultados positivos (Fedor 

& Buckley, 1987; Morrison, 2002). Num artigo de Ashford (1993), foram realizados 

quatro estudos acerca do uso do feedback em empresas. De um modo geral, os resulta-

dos sugeriram que os indivíduos privilegiam o feedback positivo ao negativo e valori-

zam o feedback dos superiores ao do dos colegas.  

 Segundo Jianrui (2013), a colaboração “ideal” numa organização ocorre quando há 

uma partilha alargada de informações e conhecimento entre todos, permitindo aumentar 

a confiança e partilha, diminuindo os conflitos, i.e., a “Arena” é maior (Jianrui, 2013). 
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2.1.2. Aplicações: dos indivíduos às organizações 

 Várias têm sido as aplicações da JJ segundo os princípios do modelo de 1955, ini-

cialmente apresentado na Figura 1, p.4, sendo a grande maioria em dinâmicas de grupo, 

na abordagem de ‘o eu e os outros (grupo)’, embora também tenha sido aplicada entre 

grupos (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980)
3
. 

 Encontraram-se também reconceptualizações deste modelo. Newstrom & Ruben-

feld (1983) contrastaram a perceção que um indivíduo tem dele próprio e dos outros e a 

perceção que os outros têm deles próprios e que têm acerca do indivíduo. Para estes 

autores, a JJ original era subjetiva, o foco era no indivíduo em vez de na relação inter-

pessoal e pressupunha que o indivíduo sabia responder a questões como “quanto é que 

conheço acerca de mim” ou “quanto é que outros sabem acerca de mim?” (Newstrom & 

Rubenfeld, 1983). Para Newman (1998) (ver Anexo A, Figura A.3, p. I), os indivíduos 

partilham conhecimento e cooperam de acordo com o valor estratégico percebido. Con-

tudo, não está clarificado se o valor estratégico é para o indivíduo, organização ou 

ambos (Leidner, 1998). No modelo de Pallot et al. (2005), estes autores consideram que 

a área do “Desconhecido pertence a uma área maior, o “Inconsciente” (ver Anexo A, 

Figuras A.4a e A.4b, p. II) (Pallot et al., 2005, 2008), embora não esteja clarificado se 

pode ser conhecido por terceiros. Fritzen (2011) adaptou a JJ com uma escala de Likert, 

de 1 a 9, como se indica na Figura A.2, p.I (Anexo A).  

 Estão também documentadas aplicações à gestão do conhecimento em cooperações 

entre organizações, como na colaboração existente entre organizações em processos de 

                                                   
3
 As diversas aplicações da JJ têm sido: em atividades de salas de aulas (Barratt, 2012; Miesner et al., 

2012; Pedersen, 2010; Rubenfeld & Newstrom, 1984), partilha de informação (Shirland, 1977), entrevista 

(Oliveira, Bachion, & Carvalho, 1996), supervisão clínica (Halpern, 2009), cuidados intensivos e doação 

de órgãos (Flodén & Forsberg, 2009), compreender o modo de atuação dos terroristas (Davis, 2005), 

contextos interculturais numa empresa (Biro, 2002; Chang et al., 2011), para determinar o estilo interpes-

soal dominante em gestores de equipas numa organização (Banihashemi, 2011), compreender o papel do 

diretores não executivos numa empresa (Boxer et al., 2013) e processos de negociação (Nardi, 2006). 
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produção em cadeia (ver Anexo A, Figura A.7, p. III), onde o “eu” é a organização em 

estudo e os “outros” são as outras organizações (Knoke et al., 2013).  

 Noutro estudo, esta janela contrasta o conhecimento de uma organização (“eu”) 

versus o do mercado (“outros”, e.g., organizações concorrentes) (ver Anexo A, Figura 

A.6a, p. II), e como é que este modelo se aplica ao conhecimento dentro da organização 

(ver Anexo A, Figura A.6b, p. II) (Weiss & Wright, 2006).  

 Jianrui (2013), contrasta o conhecimento da gestão de topo (“eu”) com o dos 

empregados (“outros”) (ver Anexo A, Figura A.5, p. II) (Jianrui, 2013). Por fim, há 

também uma sugestão de aplicação à gestão de projetos entre organizações, ver Figura 

4, p.20 (Ferrell, 2007), perspetiva que será adotada nesta dissertação e explicada, em 

detalhe, na secção 2.3. 

 Para concluir, este modelo tem sido aplicado em diversos contextos e têm sido 

apresentadas abordagens que diferem do modelo original, embora baseado no mesmo, 

como descrito. Nesta dissertação, será também apresentada uma outra abordagem (des-

crita na secção 2.3.). A cooperação em I&D na IF é abordada de seguida. 

 

2.2. Cooperação em I&D na indústria farmacêutica 

A cooperação em I&D na IF potenciou alterações no modelo de negócio e no modo 

de atuação das EF. Neste subcapítulo, enfatiza-se o objetivo e a importância das ativi-

dades de I&D nesta indústria. Destacam-se também os modos e motivos de cooperação, 

a importância da escolha do parceiro e, por fim, descreve-se a aprendizagem entre orga-

nizações nestas relações. 
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2.2.1. Papel das atividades de I&D 

As atividades em I&D são de grande relevância na IF. Para desenvolver um novo 

fármaco é necessário conhecer as caraterísticas da doença, o mais aprofundadamente 

possível (PhRMA, 2013). A filosofia nas EF é “fail early, fail cheaply” (Wilson & Wal-

ker, 2010, p. 736), sendo o objetivo perceber o mais cedo possível se se tem ou não um 

candidato a fármaco. O lançamento de um novo fármaco no mercado pode demorar cer-

ca de 10-15 anos e este processo divide-se em três fases, como se indica na Figura 2, 

p.10: investigação (pré-descoberta e descoberta), desenvolvimento (ensaios pré-clínicos 

e clínicos, registo/aprovação e fabrico do medicamento) e marketing (PhRMA
4
, 2013; 

Wilson & Walker, 2010). Em 2013, a estimativa do custo para a I&D de um novo fár-

maco foi de $1,2 biliões, incluindo os custos das falhas (PhRMA, 2013).  

 

Fonte: Wilson & Walker (2010), p. 735. 
 

Figura 2. I&D de um novo fármaco na IF
5
.  

 

Os elevados custos referidos ocorrem porque, por cada 5.000-10.000 compostos, 

apenas um consegue ser uma potencial substância ativa. Muitos compostos falham 

devido a propriedades farmacocinéticas inapropriadas (e.g. absorção, biodisponibilida-

                                                   
4
 A PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) representa as empresas biofarmacêuticas dos EUA.  

5A Food and Drug Administration (FDA) é a entidade reguladora dos EUA que concede a New Drug Application 

(NDA). Em Portugal, a entidade que concede a Autorização de Introdução do Medicamento (AIM) no mercado é o 

INFARMED, I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.). 
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de, distribuição específica) e farmacológicas (e.g. eficácia, seletividade), toxicologia 

inaceitável ou efeitos adversos em humanos (Khanna, 2012; PhRMA, 2013; Pisano, 

1997; Wilson & Walker, 2010).  

O objetivo da fase pré-clínica é formular e produzir o fármaco em teste, em peque-

na escala e estabelecer as propriedades farmacocinéticas e toxicológicas em animais. A 

fase clínica (foco deste estudo) envolve humanos e divide-se em quatro fases de estudo: 

fase I (voluntários saudáveis), fase II (número reduzido de pacientes), fases III (Coma-

nor & Scherer, 2013; DiMasi et al., 2003; PhRMA, 2013; Pisano, 1997; Wilson & Wal-

ker, 2010) e IV (número elevado de pacientes). Na fase IV, o fármaco já foi aprovado 

pela autoridade reguladora e monitorizam-se os efeitos secundários (farmacovigilância) 

(Richards, 2008; Wilson & Walker, 2010). 

Assim, três grandes desafios que surgem na IF são: gestão do risco, aprendizagem 

cumulativa e integração do conhecimento de diversas áreas. A gestão do risco está asso-

ciada à incerteza da I&D de um novo fármaco. Trata-se de um processo de tentativa-

erro, learning-by-doing (‘ou shots-on-target’), devido ao limitado conhecimento dos 

processos associados ao corpo humano, não sendo possível prever como é que uma 

molécula se comporta em humanos. O desafio da aprendizagem cumulativa ocorre dado 

que é importante aprender com os erros para progredir e porque o conhecimento neste 

sector é muitas vezes tácito e intuitivo (embora algum consiga ser formalizado em pro-

cedimentos e métodos) e detido por quem estuda mais intensivamente um determinado 

tópico, tornando complexa a integração do mesmo (Pisano, 2006, 2010).  

 A relevância e a introdução de várias áreas de conhecimento na IF teve um impacto 

positivo na I&D (Orsenigo et al., 2001) dado que a competitividade das EF depende da 

procura, descoberta, invenção e inovação contínuas (Pisano, 1997, 2010) e tem poten-
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ciado o surgimento de novas RC neste sector (Orsenigo et al., 2001; Staropoli, 1998). 

As EF reconheceram as limitações da I&D se não houver um ambiente multidisciplinar 

(Tralau-Stewart et al., 2009) e procuram complementar os conhecimentos internos 

(Becker & Dietz, 2004; Pisano, 2006) e aumentar a eficiência das investigações em cur-

so através da cooperação com outras organizações (Gleadle et al., 2014; Hillebrand & 

Biemans, 2004; Muller & Pénin, 2006; Pisano, 2006; Richards, 2008). Assim, “a cola-

boração entre empresas tornou-se a ‘norma’ na IF” (Bérard & Perez, 2014, p. 337), sen-

do necessário “cooperar para competir” (Heenan & Perlmutter, 1986). 

Os objetivos para cooperar em I&D têm sido aumentar o conhecimento acerca de 

doenças complexas, identificar novos alvos e respetivas terapias, desenvolver novos 

métodos para a síntese de substâncias ativas, validar novos biomarcadores que permitam 

prever a eficácia e segurança do fármaco e focar em novas áreas de investigação para o 

desenvolvimento de novos produtos através da partilha de recursos e riscos (Khanna, 

2012). Por outro lado, as organizações que cooperam pretendem que haja um co-

financiamento da I&D, reduzir os custos e incerteza destas atividades e, posteriormente, 

obter economias de escala no processo produtivo (Becker & Dietz, 2004). Os modos e 

motivos de cooperação são descritos  de seguida. 

 

2.2.2. Modos e motivos de cooperação em I&D 

 Dos modos de cooperação conhecidos, os mais frequentes neste sector têm sido as 

joint-ventures (onde há a criação de uma empresa e a participação de capital das organi-

zações envolvidas) e parcerias contratuais, como contratos de I&D e acordos conjuntos 

de I&D. Comparando com as joint-ventures, nas parcerias contratuais há uma maior 

flexibilidade permitindo estabelecer contratos de investigação com diversas organiza-
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ções, consoante o projeto em curso e as necessidades do mesmo (Roijakkers & Hage-

doorn, 2006).  

 Relativamente às parcerias contratuais, os contratos de I&D podem ser estabeleci-

dos entre uma empresa maior que o parceiro (e.g. EF e um centro de investigação). Os 

acordos conjuntos de I&D podem envolver capital de dois ou mais parceiros, podendo 

haver redes de cooperação com relações múltiplas, onde há partilha de know-how tecno-

lógico e, por vezes, são estabelecidos programas de I&D em conjunto (Becker & Dietz, 

2004; Pisano, 1997; Roijakkers & Hagedoorn, 2006).  

 Porém, a cooperação em I&D é desafiante (Khanna, 2012) e estas relações podem 

ser comprometidas, se houver: problemas de apropriabilidade, dificuldades de coorde-

nar as rotinas organizacionais distintas (Becker & Dietz, 2004), de combinar ativos e 

recursos complementares, de desenvolver e partilhar conhecimento tácito entre as orga-

nizações e complexidade do projeto (elevados custos, riscos, incertezas, problemas de 

negociação e nos acordos devido a uma partilha de informação assimétrica) (Pisano, 

1997) e falta de uma visão a longo-prazo (Khanna, 2012). Os fatores mencionados alia-

dos ao decréscimo da descoberta do número de entidades moleculares tornam relevante 

a cooperação em I&D na IF (Comanor & Scherer, 2013; Gleadle et al., 2014).  

 Atualmente as EF cooperam com outras empresas biotecnológicas especializadas e 

com universidades, institutos de investigação, laboratórios, fundações e empresas de 

capital de risco (Bérard & Perez, 2014; Cantner & Rake, 2014; Gleadle et al., 2014; 

Kaitin, 2014; Khanna, 2012; PhRMA, 2013). Nestas RC são criadas sinergias com par-

ceiros que se complementam (McCutchen Jr. & Swamidass, 2004; Muller & Pénin, 

2006), pretendendo-se que “o todo seja maior que a soma de cada uma das partes” 

(princípio de Aristóteles) (Duden, 2012).  
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 Os motivos para as EF estabelecerem parcerias com empresas de biotecnologia e 

centros académicos/ investigação é devido à especialização destes numa dada área tera-

pêutica ou numa fase de desenvolvimento do fármaco (Khanna, 2012; Pisano, 1997), 

com elevadas competências de investigação e recursos complementares (Becker & 

Dietz, 2004; Tralau-Stewart et al., 2009). Têm também mais flexibilidade e menos 

burocracia (Khanna, 2012), permitindo o acesso a conhecimento e novas tecnologias 

num menor espaço de tempo (Tralau-Stewart et al., 2009). Por outro lado, as parceiras 

das EF procuram financiamento, ter acesso ao fármaco, ao processo de produção, distri-

buição, desenvolvimento clínico e de aprovação de um novo fármaco dominado pelas 

EF já estabelecidas (Khanna, 2012; Pisano, 1997), i.e., há uma interdependência que 

pode gerar benefícios mútuos (Gleadle et al., 2014).  

 Outros motivos são aceder a determinados mercados com menores custos de entra-

da (Hagedoorn et al., 2000; McCutchen Jr. & Swamidass, 2004), promover a aprendiza-

gem organizacional (McCutchen Jr. & Swamidass, 2004), aumentando a base de conhe-

cimento da organização (Hagedoorn et al., 2000; Hillebrand & Biemans, 2004; 

Roijakkers & Hagedoorn, 2006), internalizar competências (Hagedoorn et al., 2000; 

Kaitin, 2014; Katz, 1986), aumentar a competitividade (Hillebrand & Biemans, 2004), 

desenvolver novos produtos (Hillebrand & Biemans, 2004; Katz, 1986; McCutchen Jr. 

& Swamidass, 2004), reduzir o risco e o investimento na I&D e obter ganhos de recur-

sos financeiros (Hagedoorn et al., 2000; Pisano, 1997), procurando equilibrar a necessi-

dade de manter/aumentar os níveis de desenvolvimento de novos produtos com a cria-

ção de retorno para os acionistas (Tralau-Stewart et al., 2009). 

 A cooperação em I&D na IF é cada vez mais caraterizada pela colaboração entre 

departamentos de investigação, que complementam a I&D interna, através de acordos 
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conjuntos de I&D, como as parcerias entre uma EF e centros médicos académicos 

(Schuhmacher et al., 2013),  embora o número e o modo como estas relações se estabe-

lecem difiram consoante os projetos (Pisano, 1997, 2006; Roijakkers & Hagedoorn, 

2006).  

 Em projetos novos, cientifica e tecnologicamente, é preferível haver poucos rela-

cionamentos e mais próximos entre as organizações e estabelecer parcerias cujo foco 

seja uma dada área terapêutica ou família de moléculas (Pisano, 2006), e.g., o ADNI 

(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative) para a doença de Alzheimer (Becker & 

Dietz, 2004; Khanna, 2012; PhRMA, 2013; Tralau-Stewart et al., 2009). A escolha dos 

parceiros em I&D tem relevância para os projetos em curso e para os objetivos a alcan-

çar. Na escolha dos parceiros, é importante avaliar o valor que a parceria pode criar para 

ambas as organizações, complementaridade e adaptação dos mesmos, ver Figura B.2, 

p.III (Anexo B), o comportamento do parceiro e se há confiança (Doz, 1996; PhRMA, 

2013). Por exemplo, como também se pode observar na Figura B.2, p.III (Anexo B) 

pode haver uma divisão do trabalho, e.g., a fase de I&D pré-clínica (e.g. identificar 

novas substâncias ativas) ocorre na organização parceira (e.g., empresa biotecnológica) 

e as fases posteriores (EC, aprovação e marketing) ocorre na EF (Gleadle et al., 2014; 

Pisano, 1997; Schuhmacher et al., 2013). 

Hoje, existem redes de cooperação - RC múltiplas - que potenciam a capacidade 

competitiva das EF (Becker & Dietz, 2004; Hagedoorn et al., 2000; Orsenigo et al., 

2001; Sie et al., 2014). Estas redes são dominadas pelas grandes EF, que influenciam o 

processo de inovação na IF devido às atividades de I&D desenvolvidas e à experiência 
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adquirida (Roijakkers & Hagedoorn, 2006), denominado como “Modelo Simbiótico de 

Inovação
6
” (SMI), ver Figura 3, p.16 (Khanna, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Khanna (2012), p. 1099.  

Figura 3. Descoberta de novos fármacos e parceiros. Encontram-se representadas as competências 

nucleares das grandes empresas farmacêuticas, pequenas empresas de biotecnologia e institutos de investigação aca-

démicos (a) Os CRO (Contract Research Organizations) foram incluídos nesta representação pelo autor para um 
aumento da recompensa da parceria. (b) Representação do papel de cada parceiro ao longo da descoberta de um novo 

fármaco.  

 

 Este modelo destaca a “coexistência” de vários parceiros em que cada um contribui 

com os seus pontos fortes (Khanna, 2012). Esta dinâmica permite a existência de inova-

ção radical e incremental na IF (Sternitzke, 2010) e pode permitir que haja também o 

foco em grupos de doenças menos atraentes em termos comerciais (como doenças órfãs 

e do terceiro mundo), devido às vantagens de cooperação em I&D referidas (Khanna, 

2012; Tralau-Stewart et al., 2009). De seguida, reflete-se acerca da importância da 

aprendizagem na cooperação. 

 

                                                   
6
 Traduzido pelo autor de “Symbiotic model of innovation” (SMI). 
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2.2.3. Aprendizagem na cooperação 

 A importância do conhecimento especializado dos indivíduos e a aprendizagem 

intra e interorganizacional é um assunto que tem adquirido relevância nas diversas 

indústrias, incluindo na IF (Bartlett & Ghoshal, 1998; Pisano, 2010). De acordo com 

Pichler, “uma empresa não consegue sobreviver se não conseguir aprender” (Pichler, 

2011, em Duden, 2012, p. 170). Paradoxalmente, desaprender também contribui para a 

sobrevivência de uma organização e para a RC (Holt et al., 2000).  

 A aprendizagem organizacional ocorre quando uma organização desenvolve a 

capacidade de adquirir (DiBella et al., 1995), partilhar, utilizar (Bartlett & Ghoshal, 

1998; DiBella et al., 1995) e integrar conhecimento fragmentado (i.e. de várias áreas) 

(Bartlett & Ghoshal, 1998), havendo um aumento do desempenho com base na expe-

riência (DiBella et al., 1995). Envolve competências individuais e organizacionais, tra-

tando-se de um processo coletivo que requer códigos de comunicação comuns (Teece et 

al., 1997). Este processo é mais do que a soma da aprendizagem de cada membro da 

organização e depende do ambiente, da rigidez estrutural e da adequabilidade da estra-

tégia e cultura organizacionais (Holt et al., 2000). Segundo Sense (2011), a aprendiza-

gem individual é um pré-requisito para a aprendizagem organizacional. 

 O conhecimento organizacional é gerado através das interações entre indivíduos, 

havendo uma dinâmica constante entre o conhecimento tácito e explícito que se com-

plementam mutuamente (March, 1991; Nonaka et al., 1996). Foram identificadas as 

propriedades básicas do conhecimento relacionado com este sector que têm potenciado 

a cooperação e a criação de redes. Estas propriedades, são a relevância do conhecimento 

de outras áreas científicas para a I&D neste sector (como referido) e ser um conheci-
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mento estruturado, hierarquizado, fragmentado e cumulativo (Orsenigo et al., 2001; 

Pisano, 2006).  

 A gestão do conhecimento em I&D nas EF é relevante e desafiante devido ao ele-

vado número de dados, informação e conhecimento (Mayweg et al., 2011) que são 

gerados por vários indivíduos nos projetos de investigação e porque este conhecimento 

é maioritariamente intuitivo e tácito (Pisano, 2006; Teece et al., 1997), limitando a 

aprendizagem intra e interorganizacional (Teece et al., 1997). 

 A aprendizagem permite que os parceiros reavaliem a perceção da parceria em ter-

mos de eficiência e adaptabilidade (Doz, 1996). Trata-se de um conceito dinâmico 

(Teece et al., 1997) e com a aprendizagem há uma reavaliação do acordo inicial e um 

reajuste em conformidade com a mesma (Doz, 1996). Assim, as parcerias com sucesso 

são aquelas onde há um processo contínuo, sequencial (Doz, 1996), cumulativo (Orse-

nigo et al., 2001; Pisano, 2010) e incremental (em espiral) (Doz, 1996) de aprendiza-

gem-reavaliação-reajustes (Doz, 1996; Teece et al., 1997), permitindo que haja vanta-

gens competitivas (Chen et al., 2014), sendo determinante para a tomada de decisão 

(Davenport & Peitsch, 2005; Mayweg et al., 2011). 

 Através do feedback é possível haver uma aprendizagem na organização, devendo 

haver uma comunicação entre as pessoas das organizações envolvidas (Doz, 1996; 

Duden, 2012; Holt et al., 2000). A participação e interação das pessoas individualmente 

é importante para a aprendizagem em projetos (intra e interorganizacionalmente) e para 

possibilitar uma partilha e geração de conhecimento na equipa através de práticas cole-

tivas (Sense, 2011).  

 Porém, numa RC podem existir comportamentos oportunísticos e podem-se criar 

concorrentes (Staropoli, 1998). Os ganhos devem ser bidirecionais e há informações, 
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conhecimento e know-how que não devem ser partilhados (Brouthers et al., 1995; 

Mody, 1993; Muller & Pénin, 2006; Watts & Hamilton III, 2011). A autora deste 

documento concorda com a perspetiva destes autores. 

 Para a maioria dos autores consultados, neste tipo de relações é também necessário 

que haja confiança entre os parceiros (Bartlett & Ghoshal, 1998; Brouthers et al., 1995; 

Chen et al., 2014; Doz, 1996; Duden, 2012; Holt et al., 2000; McAllister, 1995; Mody, 

1993; Pisano, 2010; Porta et al., 1996; Senge & Sterman, 1990; Tanghe et al., 2010), 

embora não seja suficiente por si só (Ring & van de Ven, 1992). Contudo, a desconfian-

ça pode potenciar RC mais duradouras, dado que os indivíduos se encontram em “esta-

do de alerta” para a ocorrência de determinadas situações (Kramer, 2002). Embora ain-

da não haja concordância entre os autores consultados, considera-se que o importante 

será ‘confiar, desconfiando’, i.e., confiar e desconfiar de um modo equilibrado, onde a 

confiança predomina. 

 Para construir uma cultura onde exista confiança e seja promovida a aprendizagem 

interorganizacional é necessário haver valores comuns entre os membros da organização 

e um empenhamento de todos (Bartlett & Ghoshal, 1998). 

 

2.3. Bases para a aplicação da JJ 

 Apesar das várias aplicações e novas abordagens propostas da JJ, não foi encontra-

da uma aplicação deste modelo no contexto e do modo que se pretende na literatura 

consultada, apresentando-se de seguida as bases para aplicação do mesmo. 

 Nesta dissertação, adotou-se uma descrição de cada um dos quadrantes semelhante 

à de Ferrel (2007), que reconceptualizou a JJ para a gestão de projetos, ver Figura 4, 

p.20. Contudo, o foco é ‘a RC’ em vez de “o projeto”, como no artigo referido.  
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    Fonte: Ferrell (2007), p. 57. 

Figura 4. JJ aplicada à gestão de projetos entre organizações. 

 

 Deste modo, como em Ferrel (2007), a “Arena” representa o que é conhecido por 

ambas as organizações, que pode incluir factos e também elementos da Missão/Visão da 

outra organização. Segundo Ferrel (2007), é esperado que no início do projeto (nesta 

dissertação, ‘RC’) este quadrante seja menor que os restantes e que aumente ao longo 

do tempo com o aumento da troca e partilha de informações (como nas relações inter-

pessoais). A “Mancha Cega” representa o que é conhecido pela organização parceira e 

que é desconhecido pela empresa em estudo. A “Fachada” representa o que é conhecido 

pela empresa em estudo mas desconhecido pela organização parceira, e.g., políticas 

internas. Para Ferrel (2007) este quadrante pode diminuir com o aumento da autoexpo-

sição e comunicação, à medida que a confiança no parceiro aumenta. Por último, o 

“Desconhecido” representa o que é desconhecido por ambas as organizações. 

 Assim, tendo por base esta revisão de literatura, apresentam-se de seguida as ques-

tões de investigação que conduziram o estudo empírico. 

 

3. Questões de investigação 

 Conhecer a perceção, identificar os pontos onde há desvios da perceção em organi-

zações que cooperam e onde estas podem melhorar através das mais diversas formas de 
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comunicação como o ato de dar e receber feedback, por exemplo, torna-se relevante. 

Como foi descrito no capítulo anterior, essa perceção contribui para construção da reali-

dade percecionada pelos indivíduos. Assim, resultantes da revisão da literatura surgiram 

as seguintes questões de investigação:  

1) Qual a perceção da EF acerca da RC em EC com o parceiro? 

2) Qual a perceção do parceiro acerca da RC em EC com a EF? 

3) Qual a aplicabilidade da JJ ao estudo das RC na IF? 

 

4. Metodologia – Justificação do método e tratamento dos dados 

 De seguida, justifica-se o método utilizado para procurar responder às questões de 

investigação. Com base na revisão da literatura, propõe-se uma outra abordagem à JJ de 

Luft & Ingham, ver Figura 5, p.21, para o contexto em estudo. No eixo das abcissas 

encontra-se a EF em estudo (“eu”) e no eixo das ordenadas a organização parceira (“o 

outro”), como nos estudos de Knoke et al. (2013) e Ferrell (2007). 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, baseada na revisão da literatura. 

Figura 5. Representação de uma adaptação da JJ considerada neste estudo.  

 

 Detetou-se que nas referências consultadas não existia coerência entre o que estava 

implícito no quadrante “Desconhecido”. Há autores que consideram que, embora desco-

nhecido pelas partes envolvidas, pode ser conhecido por terceiros, e.g. observadores 
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(Gallrein et al., 2013). Outros sugerem implicitamente que é do desconhecimento de 

todos, e.g., Davis (2005), Fritzen (2011) e Moscovici (1980). Em Pallot et al. (2005, 

2008) é considerado que há conhecimento que só será percebido que existe nas organi-

zações posteriormente ou nunca será conhecido (“Inconsciente” que engloba o “Desco-

nhecido nesta reconceptualização). Assim, nesta dissertação, considerou-se que a área 

do “Desconhecido” pode englobar qualquer um destes aspetos. 

 As dimensões deste estudo basearam-se numa investigação realizada por Bonner et 

al. (2005) onde foi abordada a perceção das empresas numa rede de cooperação, procu-

rando relacionar com o desempenho no mercado. Embora não sendo uma pesquisa dire-

cionada para as EF mostra a importância da perceção e foram abordados aspetos consi-

derados relevantes na cooperação por vários autores, como descrito, sendo também 

relevante para este estudo. Neste sentido, adaptando a investigação de Bonner et al. 

(2005) ao pretendido e de acordo com o descrito, consideraram-se as seguintes dimen-

sões de análise da perceção através da JJ divididos por quatro grupos, como se observa 

na Tabela I, p.22. 

 

Tabela I. Comparação entre as dimensões de análise e as do inquérito 

Dimensões do artigo Dimensões do inquérito 

(Considerado para as informações gerais, juntamento com as ques-

tões de resposta aberta) 

1) Desempenho da empre-

sa; 

I. Procura de informação em novas oportunidades de parcerias; (a partir 

da questão número 5 – ver Anexo E, Tabela E.I., p.VI) 
2) Identidade estratégica; 

II. Integração relacional – uso da confiança, flexibilidade, reciprocidade 

para diminuir o oportunismo; 

3) Razões de escolha do 

parceiro; 

4) Relação com o parceiro; 

III. Integração dos parceiros – empenho na coordenação de estratégias e 

atividades e partilha de conhecimento detido pelo parceiro; 

5) Coordenação com o 

parceiro; 

IV. Aprendizagem – a empresa aprende na RC, interpreta e utiliza essas 

informações e conhecimento. 
6) Aprendizagem. 

  Fonte: adaptado de Bonner et al. (2005). 
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Para a realização da parte empírica do estudo, entre Março e Julho de 2015, através 

de email e telefone contactaram-se vinte EF, das quais quatro, com os respetivos parcei-

ros, aceitaram participar neste estudo, i.e., quatro pares – oito organizações. Por motivos 

de confidencialidade, o contacto e apresentação do inquérito ao parceiro foi realizado 

pela EF e não é possível divulgar o nome das empresas nem dos respetivos parceiros. 

Os quatro pares tinham em comum o facto de cooperarem na fase de EC de desenvol-

vimento do fármaco. 

O estudo empírico realizou-se através de um inquérito de resposta fechada com 

uma escala de nove pontos, de acordo com a proposta de Fritzen (2011), ver Figura A.2, 

p.I (Anexo A). As questões que constaram neste inquérito foram elaboradas com base 

nas apresentadas no artigo de Bonner et al. (2005). Aos inquéritos, acrescentaram-se 

algumas questões, com base na revisão de literatura, para que refletissem também a 

visão do parceiro e a RC em EC. Procedeu-se à adaptação do inquérito de Bonner et al. 

(2005) dado que este era unidimensional, refletindo apenas a visão da empresa e estuda-

va a perceção das empresas numa rede de cooperação. 

Cada inquérito teve um respondente, o Diretor Clínico, quer da EF, quer do parcei-

ro. Para ambos, o inquérito de resposta fechada foi igual, dado que o foco do estudo foi 

‘a RC’. O inquérito aplicado à EF incluía também quatro questões de resposta aberta 

cujo objetivo era obter um enquadramento da relação com o parceiro, pretendendo-se 

conhecer: quando se iniciou a RC, quanto tempo esperam que se mantenha, quais os 

principais objetivos e a relevância da cooperação para ambas as organizações. 

Este procedimento apresentou algumas limitações enumeradas de seguida. A pri-

meira está relacionada com o facto de os dados não seguirem uma distribuição normal, 

não se podendo realizar uma análise estatística dos dados para diminuir a subjetividade 
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dos respondentes relativamente à análise das questões e da escala aplicada. Consequen-

temente, a replicabilidade dos dados é limitada. Esta limitação ocorreu dado que o 

número de pessoas envolvidas nestas relações é muito diminuto. Por conseguinte, na 

análise de resultados assumiu-se que as respostas de cada respondente correspondiam à 

da respetiva organização (constituída por um conjunto de pessoas). Outra limitação, 

derivada da confidencialidade, foi a aplicação do inquérito ao parceiro pela EF, podendo 

haver resultados influenciados, i.e., que não correspondem à realidade. Idealmente, o 

inquérito deveria ser aplicado a um maior número de pessoas de cada organização para 

ser possível realizar um estudo estatístico dos dados, o contacto com o parceiro estabe-

lecido pela autora da presente dissertação e estudar um maior número de RC nesta área. 

Tratava-se da ideia inicial da autora desta dissertação, pretendendo-se aplicar o inquéri-

to a equipas de investigação que colaborassem em I&D. Empiricamente, obter a aprova-

ção e respostas das EF foi desafiante e só foi possível realizar o estudo na área dos EC.  

O tratamento e a análise dos resultados foram desenvolvidos em duas fases. A pri-

meira fase foi a construção das janelas resultantes dos dados para cada par. Para isso, 

registaram-se os pontos atribuídos por cada organização por questão e calculou-se a 

média dos pontos das respostas. Porém, as quatro primeiras questões de resposta fecha-

da relativas ao investimento financeiro esperado e reputação no mercado como “parcei-

ro de eleição” não foram consideradas para este cálculo da média. Estas questões foram 

excluídas, apesar de influenciarem as respostas às questões, dado que o foco das mes-

mas era uma auto e hetero-avaliação e auto e hetero-perceção das organizações. Porém, 

aplicando-se este modelo neste contexto, pretendia-se que o foco fosse a perceção das 

caraterísticas da ‘RC’ (ver Anexo D, Tabela D.I, p. IX). Este aspeto também indica que 

as questões do inquérito podem ser analisadas de duas perspetivas – avaliativa e perce-
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tiva (ver Tabela II, p.26). Numa segunda fase, compararam-se as diferenças existentes 

por questão e por par, procurando-se identificar os fatores onde ocorreram maiores e 

menores diferenças (ver Anexo D, Tabela D.IV, p. XV). Cada caso foi analisado isola-

damente. No final, foi realizada uma comparação entre os quatro pares e também com a 

revisão da literatura. De seguida, apresentam-se os resultados deste estudo. 

 

5. Resultados 

 Abreviadamente, apresentam-se os quatro pares em estudo, cujas características se 

encontram sumarizadas na Tabela II, p.26. As quatro RC estudadas são parcerias contra-

tuais (contratos de I&D), onde há uma colaboração em EC. As empresas e respetivos 

parceiros de cooperação são diferentes. 

 Analisando os vários pares, pode inferir-se que estas RC ocorrem devido à com-

plementaridade de recursos (a EF disponibiliza o fármaco e o parceiro os pacientes) e à 

área terapêutica de atuação. Nos pares A e D é também valorizado o conhecimento táci-

to do parceiro e o potencial de aprendizagem acerca da doença em estudo. Por esta tabe-

la, observa-se também que a perceção de cada organização relativamente à “reputação 

como ‘parceiro de eleição’” e “impacto do investimento financeiro esperado” são seme-

lhantes. Porém no par C, em termos de avaliação, ambas as organizações consideraram 

que o parceiro tinha uma reputação menor como “parceiro de eleição” que a empresa.  
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Tabela II. Comparação entre os pares em estudo 

 Par A Par B Par C Par D 

Duração da relação - 20 anos. - 12 anos. - 8 anos. - 3 anos. 

Tempo que esperam 

manter 

- Manter  

(não especificado). 

- Manter  

(não especificado). 

- Manter  

(não especificado). 

- Manter  

(não especificado). 

Principais objetivos 

da parceria 

- Cooperar na área 

da Oncologia. 

- Cooperar em EC 

numa dada área 
terapêutica*. 

- Não especificado, 

embora seja valori-

zado a qualidade 
dos dados e a boa 

relação que têm*. 

- Adquirir conhe-

cimento nas áreas 

de tratamento da 

Hepatite C. 

Relevância do proje-

to para ambos 

- Competências dos 

investigadores; 

- Complementarida-

de dos recursos do 
parceiro (pacientes) 

com os da empresa 

(fármaco a testar). 

- Complementarida-

de dos recursos do 

parceiro (pacientes) 
com os da empresa 

(fármaco a testar). 

- Projeção da 

empresa em termos 
financeiros e visibi-

lidade perante con-

correntes e socieda-

de; 
- Proporcionar ao 

doente uma opção 

terapêutica; 

- Complementarida-
de dos recursos do 

parceiro (pacientes) 

com os da empresa 

(fármaco a testar). 

- Melhorar o trata-
mento da Hepatite 

C com o acesso a 

uma inovação 

terapêutica; 
- Complementari-

dade dos recursos 

do parceiro (pacien-

tes) com os da 
empresa (fármaco a 

testar). 

 

Reputação como 

“parceiro de eleição” 

Empresa: 

- Autoperceção
7
 – 7 

- Heteroperceção
8
 – 8 

 

Parceiro: 

- Autoperceção – 8 

- Heteroperceção – 7 

Empresa: 

- Autoperceção – 8 

- Heteroperceção – 9 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 8 

Empresa: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 7 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 6 

- Heteroperceção – 6 

Empresa: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 9 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 9 

Impacto do investi-

mento financeiro 

esperado 

Empresa: 

- Autoperceção – 7 

- Heteroperceção – 6 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 7 

- Heteroperceção – 6 

Empresa: 

- Autoperceção – 8 

- Heteroperceção – 7 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – NR
9
 

- Heteroperceção – 8 

Empresa: 

- Autoperceção – 7 

- Heteroperceção – 7 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 7 

- Heteroperceção – 9 

Empresa: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 9 
 

Parceiro: 

- Autoperceção – 9 

- Heteroperceção – 9 

*Não é possível divulgar.  Fonte: a autora, com base nas questões de resposta aberta dos inquéritos. 

 

De seguida, apresentam-se e discutem-se os resultados, realizando-se uma análise 

comparativa entre a Tabela II, p. 26, Figura 6, p. 27 e Tabela E.IV, Anexo E, p. XII. 

                                                   
7
 Autoperceção – perceção que a organização tem acerca de si mesma. Como se avalia. 

8
 Heteroperceção – perceção e avaliação da outra organização relativamente à que se encontra em foco. 

9
 NR – Não respondido. 
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Fonte: a autora, com base nas respostas às questões fechadas dos inquéritos. 

 

Figura 6. JJ resultantes para cada RC (par) em estudo. 

 

 Pela Figura 6, observa-se que cada uma das janelas resultantes das respostas aos 

inquéritos é diferente. Porém, as janelas dos pares B, C e D têm um aspeto em comum – 

o quadrante “Arena” é maior que os restantes. Na janela do par A, os quadrantes “Are-

na” e “Fachada” têm a mesma dimensão. Na janela do par D, há dois quadrantes inexis-

tentes, a “Mancha Cega” e o “Desconhecido”. Analisando-se as diferenças entre as res-

postas de cada organização relativamente às questões e que estão na base de cada janela 

resultante, observa-se que o par com menores diferenças de perceção foi o D e com 

maiores, o A (ver Anexo D, Tabela D.II, pp. X-XII). No total dos pares, em termos de 

diferenças, vinte e oito vezes registaram-se uma diferença de “0” pontos e vinte e seis 

vezes de “1” ponto (ver Anexo D, Tabela D.III, pp. XIII-XIV). Neste sentido, conside-

rou-se que a perceção era semelhante quando a diferença nas respostas não ultrapassou 

“1” ponto.  
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Comparando os níveis e a frequência dessas diferenças por par em estudo, obser-

vou-se, pela Tabela D.IV, p. XV (Anexo D), que três pares com uma diferença de “0” 

pontos tiveram a mesma perceção nos seguintes aspetos – complementaridade de com-

petências de investigação (A,C,D), na construção de uma RC baseada na confiança e 

compromisso mútuos (A,B,D) e partilha de conhecimento de um modo sistemático 

(B,C,D). Uma situação semelhante à descrita ocorreu com uma diferença de “1” ponto 

em – aumento da eficiência de investigação (B,C,D), reavaliação dos factos quando há 

discordância para se conseguir um acordo satisfatório mútuo (A,B,D) e partilha ativa 

dos “do’s” e “don’ts” com gestores-chave (A,B,C). 

Na Tabela D.II, pp. X-XII (Anexo D), encontram-se discriminadas, por par, as 

questões onde foram registadas essas diferenças de perceção. Em detalhe, procurando 

explicar os resultados das JJ, no par A, observou-se que as maiores diferenças de perce-

ção (“5” e “6” pontos) foram em aspetos como diminuição do risco e incerteza do 

desenvolvimento de um novo fármaco, aumento da base de conhecimento e da eficiên-

cia de investigação. Esta diferença de perceção pode ser explicada devido ao tipo de RC 

existente e a área onde ocorre essa cooperação – Oncologia – que tem um grau de com-

plexidade elevado. A coordenação das estratégias de parceria (“3” pontos) e modifica-

ção dos procedimentos com a aprendizagem (“5” pontos) também tiveram diferenças de 

perceção. 

No par B (“5” pontos), a maior diferença ocorreu na especialização do parceiro 

numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco, a qual pode ser 

explicada porque nestas RC em EC é a EF que desenvolve e disponibiliza o fármaco 

que irá ser aplicado nos doentes do parceiro. 
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No par C, as maiores diferenças (“4” e “6” pontos) foram em termos de diminuição 

dos custos de desenvolvimento e na existência de flexibilidade quando surgem proble-

mas/necessidades. Relativamente aos custos, a empresa considerou que esta parceria 

não permitia esta diminuição. Para o parceiro, a resposta foi de “5” pontos. Sendo uma 

cooperação em EC, os custos de desenvolvimento do fármaco são suportados pela 

empresa que beneficia da disponibilização dos doentes. O parceiro beneficia do teste a 

doentes com novas potenciais terapias.  

No par D, as maiores diferenças (“3” pontos) ocorreram em termos de diminuição 

dos custos de desenvolvimento do novo fármaco (explicação referida anteriormente no 

par C) e coordenação das estratégias de ambas as organizações. 

A comparação com a revisão da literatura e a procura de respostas às questões de 

investigação considerando os resultados obtidos, é discutido de seguida. 

 

6. Discussão dos resultados 

Relativamente às questões de investigação, os resultados obtidos não permitiram 

responder na íntegra às duas primeiras questões, dado que só houve um respondente por 

inquérito, tendo-se considerado que a perceção desse respondente correspondia à da 

organização. Porém, está-se ciente que se trata de uma aproximação que pode não cor-

responder à perceção da organização (constituída por um conjunto de pessoas). Empiri-

camente, o que se estudou, de facto, foi a perceção do Diretor Clínico. Procurando res-

ponder à terceira questão de investigação, a aplicabilidade deste modelo ao estudo da 

perceção das RC na IF e entre organizações apresenta várias limitações (como referido) 

e é necessário analisar com um maior detalhe os fatores que contribuem para a janela 



 

30 

 

resultante de cada relação à posteriori. Um aspeto favorável é permitir, em termos 

visuais, conhecer qual a perceção da RC.  

De seguida, compararam-se os resultados empíricos com a revisão de literatura e 

procurou-se explicar a ocorrência dos mesmos. De acordo com a revisão da literatura, 

quanto maior for o quadrante “Arena”, maior a probabilidade de aumentar a qualidade 

de uma relação e a confiança (é esperado que este quadrante seja menor em relações 

recém-formadas) (Fritzen, 2011; Moscovici, 1980), ver Figura 7, p. 30. Empiricamente, 

observou-se o inverso, i.e., a relação com um maior número de anos (par A) apresenta 

uma “Arena” menor que as restantes e a maior pertence à do par D, onde a relação ocor-

re há três anos, ver Figura 6, p.27.  

 

Fonte: a autora, baseada na literatura e resultados empíricos. 

Figura 7. Dimensão da arena, grau de confiança e duração da RC. 

 

Estes resultados podem indicar que a RC do par A atingiu uma fase de declínio. Os 

aspetos considerados mais relevantes e onde as diferenças foram nulas foram em termos 

de força competitiva da parceria, complementaridade de competências de investigação, 

a construção de um relacionamento onde há confiança e sinergia entre ambas as organi-

zações. Dos aspetos referidos, o que foi considerado de maior relevância foi a comple-

mentaridade de competências de investigação (avaliado com “8” pontos). Estas obser-

vações não contradizem o referido anteriormente dado que a janela foi construída com 
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base em múltiplos fatores, como descrito. Os pares B e C apresentaram os resultados 

esperados, de acordo com a literatura consultada. No par D, constatou-se que foram 

muitos os aspetos com uma perceção igual ou próxima e é a RC com menor tempo. Este 

resultado, como explicado, não era esperado e é difícil de justificar com as informações 

disponíveis, podendo estar relacionado com as limitações referidas. Porém, outra infe-

rência que se pode retirar, é que a importância de trabalhar a confiança com o parceiro é 

maior quando as RC são mais recentes. 

De um modo geral, infere-se que as diferenças identificadas relacionam-se com os 

parceiros e com a partilha de informação, conhecimento e aprendizagem existente em 

cada RC. A relevância das partilhas referidas foi descrito por Doz (1996).  

O inquérito foi construído com base no de Bonner et al. (2005) e na revisão de lite-

ratura, como referido. Sumarizando os resultados das quatro RC retratadas, observa-se, 

pela Tabela D.IV, p. XV (Anexo D), que nas razões de escolha do parceiro foi enfatiza-

da a eficiência de investigação (B,C,D), como na posição expressada por Gleadle et al. 

(2014) e Pisano (2006), e a complementaridade das competências de investigação 

(A,C,D) (Becker & Dietz, 2004; Tralau-Stewart et al., 2009). Na relação com o parceiro 

foi enfatizada a confiança e o compromisso mútuos (A,B,D) (Bartlett & Ghoshal, 1998; 

Doz, 1996) e a necessidade de estabelecer um acordo satisfatório mútuo (A,B,D) (Bon-

ner et al., 2005). Por último, em termos de aprendizagem, a semelhança das perceções 

por mais pares foi ao nível da partilha sistemática de conhecimento (B,C,D) e da parti-

lha ativa dos “do’s” e “don’ts” (A,B,C) (Doz, 1996). Outros aspetos considerados rele-

vantes e onde os pares dois a dois apresentaram perceções semelhantes (diferenças de 

“0” e “1” pontos) foi relativamente à força competitiva da parceria (A,D) e (C,B), abor-

dado por Hillebrand & Biemans (2004) como importante; multidisciplinaridade do pro-
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jeto (B,D), complementaridade de recursos (A,C) e de competências tecnológicas (B,D) 

(Tralau-Stewart et al., 2009); criação de sinergias (C,D) (McCutchen Jr. & Swamidass, 

2004); revisão periódica do acordo (B,D) (Doz, 1996); e aumento da base de conheci-

mento (B,D) (Roijakkers & Hagedoorn, 2006). Como se comprova, foram também fato-

res considerados importantes na literatura consultada. 

Porém, dentro da integração relacional, nas razões de escolha do parceiro, fatores 

que na revisão da literatura se identificaram como relevantes, tiveram diferenças de “2” 

ou mais pontos como, diminuição do risco e incerteza, diminuição de custos, especiali-

zação numa dada área terapêutica e perspetivas de longo-prazo (Khanna, 2012). Infere-

se que estas diferenças de perceção estão relacionadas com o tipo de RC – em EC – 

onde estes fatores têm uma relevância diferente para a EF e para o parceiro, como 

documentado por Khanna (2012) e Pisano (1997), havendo diferenças de perceção, 

mesmo sendo o foco a ‘RC’. 

Diferenças de perceção observaram-se também na dimensão de coordenação com o 

parceiro, em particular, na coordenação das atividades com o parceiro, estratégias de 

ambas as organizações na parceria e na relação com o parceiro e a existência de flexibi-

lidade quando surgem problemas (Khanna, 2012). Também na literatura consultada se 

identificou que estes aspetos eram relevantes, embora desafiantes, devido às caracterís-

ticas de cada organização e às relações entre indivíduos que os tornam complexos. Infe-

re-se que esta dispersão de diferença pode refletir estes desafios. 

Nas razões de escolha do parceiro, a especialização do parceiro numa dada fase do 

processo de desenvolvimento do fármaco (Khanna, 2012; Pisano, 1997) teve perceções 

diferentes nos quatro pares. Infere-se que este resultado está relacionado com a fase de 

desenvolvimento do fármaco em que a RC ocorre – EC. Como referido, o desenvolvi-
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mento é detido pela EF e o parceiro disponibiliza os doentes. Esta complementaridade 

de recursos encontra-se documentada por Becker & Dietz (2004). 

Para concluir, os aspetos considerados mais relevantes nestas quatro RC, que qua-

dram com a literatura consultada e com os fatores identificados na Tabela II, p.26 (e 

onde as diferenças de perceção em cada par foram menores) foram em termos de força 

competitiva, complementaridade de recursos e de competências de investigação, esforço 

conjunto para construir um relacionamento baseado na confiança e compromisso 

mútuos, a procura de um acordo satisfatório mútuo quando há discordância, partilha 

ativa dos “do’s” e “don’ts” e revisões periódicas da parceria com o parceiro para detetar 

oportunidades de melhoria (ver Anexo D, Tabela D.I, p.IX). Assim, pode concluir-se 

que estes são os fatores mais relevantes para as RC estudadas nesta dissertação e refle-

tem também a interdependência destes parceiros, como mencionado por Gleadle et al. 

(2014). 

 

7. Conclusões 

A nível mundial, tendencialmente, tem havido um aumento das parcerias em I&D 

na IF para obter vantagens competitivas, através da partilha de informações, conheci-

mento e aprendizagem, devido à incerteza, riscos e ao conhecimento limitado dos pro-

cessos do corpo humano (Orsenigo et al., 2001; Pisano, 1997, 2006, 2010). Devido à 

complexidade destas parcerias e da importância da perceção em relações interpessoais, 

considerou-se relevante o desenvolvimento do tema estudado nesta dissertação, dado 

que as RC entre organizações ocorrem devido à existência de relações entre indivíduos. 

Para além disso, tratou-se de uma aplicação inovadora da JJ. 
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Com este estudo não se conseguiu responder na íntegra às duas primeiras questões 

de investigação, onde se pretendia conhecer a perceção da EF e do parceiro relativamen-

te à RC. Esta não possibilidade ocorreu porque apenas houve um respondente por inqué-

rito e, empiricamente, foi estudada a perceção do Diretor Clínico de cada RC em vez da 

perceção da organização. Respondendo à terceira questão, relacionada com a aplicabili-

dade deste modelo, infere-se que é possível fazê-lo, aplicando a cada RC. Porém, apre-

senta várias limitações descritas de seguida e é necessária uma análise detalhada dos 

fatores que contribuem para a janela, posteriormente à construção, i.e., o modelo por si 

só, neste contexto, não favorece uma análise em detalhe. Em termos visuais, permite 

conhecer se, no global dos fatores considerados, a perceção da RC é semelhante.  

De seguida, discutem-se os contributos, limitações e sugestões para estudos futuros 

dentro deste tema. A aplicação da JJ no contexto das RC entre EF e, de um modo mais 

alargado, nas RC entre empresas, trata-se de uma aplicação pouco documentada na lite-

ratura consultada. Neste sentido, este estudo tem um contributo inovador relativamente 

ao estudo das RC entre organizações, abrindo um horizonte de novas possibilidades de 

aplicação do mesmo.  

Enumeram-se de seguida as principais limitações desta dissertação, algumas men-

cionadas anteriormente. A primeira limitação está relacionada com o facto do contacto e 

apresentação do estudo e inquérito aos parceiros das EF ter sido estabelecido pelas EF, 

em vez da autora, por motivos de confidencialidade. Outra limitação foi o diminuto 

número de respondentes – um por cada organização. Assim, no tratamento de resulta-

dos, considerou-se que a perceção desse respondente (Diretor Clínico) correspondia à da 

organização (constituída por um conjunto de pessoas). Porém, não foi possível um estu-

do estatístico dos dados e não se conseguiu suprimir a subjetividade das respostas e de 
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análise da escala. Inicialmente, pretendia-se aplicar este inquérito a um número elevado 

de pessoas, das equipas de investigação em I&D. Empiricamente, só foi possível aplicar 

o inquérito no contexto dos EC, não sendo possível aplicá-lo a um maior número de 

pessoas devido às caraterísticas destas relações, como referido. Por outro lado, o inqué-

rito aplicado e o modelo (JJ) não permitem distinguir aspetos onde a heterogeneidade é 

positiva ou a homogeneidade é negativa. Neste sentido, na análise de resultados, valores 

menores contribuíram negativamente para o cálculo da média e valores maiores contri-

buíram positivamente, mesmo quando a perceção de ambos era igual/semelhante. 

Assim, considera-se que na análise dos resultados foi mais relevante o estudo das dife-

renças entre a perceção das organizações dos pares do que a análise a partir da janela 

resultante. 

Devido às limitações referidas, as questões de investigação não foram respondidas 

na íntegra. Tratou-se de um estudo condicionado pela confidencialidade e ao diminuto 

número de pessoas nestas RC. Neste sentido, há questões que poderão ser investigadas 

em estudos futuros como: 1) qual a perceção de cada organização relativamente à RC? 

2) Os níveis de diferenças entre ambas as organizações que formam o par seriam seme-

lhantes se fosse utilizada uma escala de Likert de sete pontos? 3) É possível definir uma 

janela que represente as RC em EC? 4) E para a IF em geral? Seria também relevante 

realizar um estudo que permitisse aprofundar as observações deste estudo, e.g., com-

provar ou rejeitar as observações dos pares A e D. Por fim, seria também interessante a 

aplicação deste modelo à cooperação intraorganizacional e a um conjunto alargado de 

empresas, no mesmo ou em diferentes sectores, com o objetivo de definir e caraterizar 

um perfil de cooperação.  
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Para concluir, o desenvolvimento desta dissertação contribuiu positivamente para o 

desenvolvimento pessoal e profissional da autora, permitindo explorar um tema do seu 

interesse – as RC/ negociação entre organizações, através da aplicação da JJ, neste con-

texto, que se encontra pouco documentado na literatura consultada. Permitiu também 

alargar a perceção da autora acerca da complexidade deste tipo de relações e da impor-

tância da existência de confiança entre as organizações, porque hoje é necessário “coo-

perar para competir” (Heenan & Perlmutter, 1986). Como referido, estas relações são 

possíveis devido à relação existente entre indivíduos e à perceção dos mesmos. Os seres 

humanos são seres sociáveis e a perceção corresponde à realidade para cada indivíduo. 

Porém, “o ‘Eu’ que eu sou não é o ‘Eu’ que eu conheço” (Thomas, 1992, p. 277). 
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Anexos 

Anexo A – Representações da janela de Johari (JJ) 

 

 

 

  

 

 

        Fonte: Fritzen (2011), pp. 12-15. 

Figura A.1. – Estilos interpessoais. Legenda: A – Arena; F – Fachada; MC – Mancha Cega; D – Desco-

nhecido. 1) Janela ideal; 2) O “entrevistador”; 3) O “matraca”; 4) O “tartaruga”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fritzen (2011), p. 33. 

Figura A.2 – JJ de Fritzen (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leidner (1998), p. 31. 

Figura A.3. JJ de Newman (1998).  
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Fonte: Pallot et al. (2005), p. 3.     Fonte: Pallot et al. (2008), p.2. 

Figura A.4. JJ alargada.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jianrui (2013), p. 58. 

Figura A.5. JJ aplicada por Miguel Aguado para ilustrar a  

colaboração organizacional ideal (interna). 
 

Fonte: Weiss & Wright (2006), pp. 16 e 17. 

Figura A.6. JJ aplicada às organizações. a) Conhecimento do mercado. b) Conhecimento 
organizacional (interno). 
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Fonte: Knoke et al. (2013). 

Figura A.7. JJ que ilustra a gestão do conhecimento interorganizacional.  

 

Anexo B – Conhecimento e Complementaridade 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Davenport & Peitsch (2005), p. 692. 

Figura B.1 – Pirâmide do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PhRMA (2013), p. 33. 

Figura B.2. Complementaridade entre EF e outras organizações.  
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Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial 

TFM – Trabalho Final de Mestrado 

Docente Orientador: Professor Doutor Vítor Corado Simões 

Discente: Ana Teresa Gonçalves Lamy (43139) 
 

 

 

23 de Maio de 2015 

 

INQUÉRITO A PREENCHER PELA EMPRESA EM ESTUDO 

Inquérito realizado no âmbito do Trabalho Final de Mestrado do curso de Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial 

da Lisboa School of Economics and Management  (ISEG) cujo tema é: “Perceção das relações de cooperação em 

ensaios clínicos entre organizações farmacêuticas em Portugal – aplicação da janela de Johari”. 

Este questionário é um inquérito de resposta fechada e anónimo. 

Todas as respostas serão tratadas com total confidencialidade e terá toda a legitimidade para recusar responder a 

qualquer questão sempre que considerar conveniente.  

Agradeço a sua disponibilidade para o preenchimento do mesmo. 

Por favor, classifique de 1 a 9 as afirmações em baixo de acordo com a perceção que tem acerca da relação de coope-

ração/ parceria no projeto que a empresa tem com o parceiro. Este mesmo inquérito é também aplicado ao parceiro.  

Deverá assinalar a opção que mais se adequa à sua perceção com uma cruz (X). 

 

I – Desempenho da empresa 

Por favor, classifique as suas expetativas relativamente à relação de cooperação que tem com o parceiro, nos seguintes pontos (1 – 

Não havia expetativas; 5 – Neutro, expetativas nem altas nem baixas; 9 – Elevadas expetativas): 

1 – Expetativas do impacto do investimento financeiro esperado nesta relação de cooperação para a sua empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

2 – Expetativas do impacto do investimento financeiro esperado nesta relação de cooperação para o parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

II – Identidade estratégica 

Por favor, classifique a sua perceção da reputação e força competitiva e do parceiro nos seguintes pontos (1 – Nenhuma reputa-

ção/força; 5 – Reputação/força nem baixa nem alta; 9 – Reputação/força elevada): 

3 - A sua reputação no mercado como um “parceiro de eleição” para uma parceria. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

4 - A reputação do seu parceiro no mercado como um “parceiro de eleição” para uma parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5 - A força competitiva desta parceria comparando com os concorrentes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

III – Razões de escolha do parceiro 

Em que medida concorda ou discorda com os seguintes itens relacionados com a relação de cooperação? (1 – Discordo totalmente; 5 

– Não concordo nem discordo; 9 – Concordo totalmente). 

6 – A nossa parceria ocorreu para haver uma diminuição do risco e da incerteza no desenvolvimento de um novo fármaco. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

7 – A nossa parceira ocorreu para haver uma diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

8 – A nossa parceria ocorreu para haver um aumento da eficiência da investigação em curso.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

V 

 

9 – A nossa parceria ocorreu porque o parceiro é especializado numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 – A nossa parceria ocorreu devido à complexidade multidisciplinar do projeto.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

11 – A nossa parceria ocorreu porque o parceiro é especializado numa determinada área terapêutica.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

12 – A nossa parceria ocorreu porque ambas as organizações têm recursos complementares. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

13 – A nossa parceria ocorreu devido às competências tecnológicas complementares de cada organização. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

14 – A nossa parceria ocorreu devido às competências de investigação complementares entre ambas as organizações. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

15 – A nossa parceria ocorreu por haver uma perspetiva de longo-prazo para esta relação de cooperação.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

IV – Relação com o parceiro 

16 – Permanecer juntos durante adversidades/desafios é muito importante no nosso relacionamento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

17 – Nesta relação de cooperação, há um esforço conjunto para construirmos um relacionamento baseado na confiança e compro-

misso mútuos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

18 – Nesta relação de cooperação, há flexibilidade de ambas as partes quando surgem problemas/necessidades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

19 - Quando há discordâncias na nossa parceria, normalmente reavaliamos os factos com o parceiro para procurarmos ter um acordo 

satisfatório mútuo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

V – Coordenação com o parceiro 

20 - As nossas atividades estão bem coordenadas nesta relação de cooperação com as do parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

21 – Sistematicamente, há uma coordenação das estratégias de ambas as organizações nesta parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

22 - Os gestores de ambas as organizações encontram-se periodicamente para discutirem como é que podemos criar sinergias na 

nossa parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

VI - Aprendizagem 

23 – Realizamos, em conjunto com o parceiro, revisões periódicas com o objetivo de compreendermos o que estamos a fazer bem e 

onde podemos melhorar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

24 – Nesta relação de cooperação, há uma partilha ativa entre ambas as organizações, dos “do’s” e “don’ts” com os gestores-chave. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

25 – Os procedimentos relativos à parceria são modificados por ambos à medida que aprendemos com a experiência adquirida nesta 

relação de cooperação. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

26 – Nesta parceria, há partilha de conhecimento de um modo sistemático.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

27 – Nesta relação de cooperação, tem havido um aumento da base de conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 



 

VI 

 

A ser respondido por um dos responsáveis da relação de cooperação da empresa em estudo: 

 

1. Quando começou a relação de cooperação? 

 

 

 

 

2. Quanto tempo é esperado manter-se esta cooperação? 

 

 

 

 

3. Quais os principais objetivos desta parceria? 

 

 

 

 

4. Qual a relevância do projeto para ambas as organizações? Justifique. 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração! 

Ana Teresa Lamy 
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Inquérito a preencher pelo parceiro da empresa em estudo 

 

 

Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial 

TFM – Trabalho Final de Mestrado 

Docente Orientador: Professor Doutor Vítor Corado Simões 

Discente: Ana Teresa Gonçalves Lamy (43139) 
 

 

 

23 de Maio de 2015 

 

INQUÉRITO A PREENCHER PELO PARCEIRO DA EMPRESA EM ESTUDO 

Inquérito realizado no âmbito do Trabalho Final de Mestrado do curso de Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial 

da Lisboa School of Economics and Management  (ISEG) cujo tema é: “Perceção das relações de cooperação em 

ensaios clínicos entre organizações farmacêuticas em Portugal – aplicação da janela de Johari”. 

Este questionário é um inquérito de resposta fechada e anónimo. 

Todas as respostas serão tratadas com total confidencialidade e terá toda a legitimidade para recusar responder a 

qualquer questão sempre que considerar conveniente.  

Agradeço a sua disponibilidade para o preenchimento do mesmo. 

Por favor, classifique de 1 a 9 as afirmações em baixo de acordo com a perceção que tem acerca da RC/ parceria no 

projeto que a empresa tem com o parceiro. Este mesmo inquérito é também aplicado à empresa com que colabora.  

Deverá assinalar a opção que mais se adequa à sua perceção com uma cruz (X). 

 

I – Desempenho da empresa 

Por favor, classifique as suas expetativas relativamente à relação de cooperação que tem com o parceiro, nos seguintes pontos (1 – 

Não havia expetativas; 5 – Neutro, expetativas nem altas nem baixas; 9 – Elevadas expetativas): 

1 – Expetativas do impacto do investimento financeiro esperado nesta relação de cooperação para a sua empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

2 – Expetativas do impacto do investimento financeiro esperado nesta relação de cooperação para o parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

II – Identidade estratégica 

Por favor, classifique a sua perceção da reputação e força competitiva e do parceiro nos seguintes pontos (1 – Nenhuma reputa-

ção/força; 5 – Reputação/força nem baixa nem alta; 9 – Reputação/força elevada): 

3 - A sua reputação no mercado como um “parceiro de eleição” para uma parceria. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

4 - A reputação do seu parceiro no mercado como um “parceiro de eleição” para uma parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5 - A força competitiva desta parceria comparando com os concorrentes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

III – Razões de escolha do parceiro 

Em que medida concorda ou discorda com os seguintes itens relacionados com a relação de cooperação? (1 – Discordo totalmente; 5 

– Não concordo nem discordo; 9 – Concordo totalmente). 

6 – A nossa parceria ocorreu para haver uma diminuição do risco e da incerteza no desenvolvimento de um novo fármaco. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

7 – A nossa parceira ocorreu para haver uma diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

8 – A nossa parceria ocorreu para haver um aumento da eficiência da investigação em curso.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

9 – A nossa parceria ocorreu porque o parceiro é especializado numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco.  



 

VIII 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 – A nossa parceria ocorreu devido à complexidade multidisciplinar do projeto.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

11 – A nossa parceria ocorreu porque o parceiro é especializado numa determinada área terapêutica.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

12 – A nossa parceria ocorreu porque ambas as organizações têm recursos complementares. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

13 – A nossa parceria ocorreu devido às competências tecnológicas complementares de cada organização. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

14 – A nossa parceria ocorreu devido às competências de investigação complementares entre ambas as organizações. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

15 – A nossa parceria ocorreu por haver uma perspetiva de longo-prazo para esta relação de cooperação.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

IV – Relação com o parceiro 

16 – Permanecer juntos durante adversidades/desafios é muito importante no nosso relacionamento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

17 – Nesta relação de cooperação, há um esforço conjunto para construirmos um relacionamento baseado na confiança e compro-

misso mútuos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

18 – Nesta relação de cooperação, há flexibilidade de ambas as partes quando surgem problemas/necessidades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

19 - Quando há discordâncias na nossa parceria, normalmente reavaliamos os factos com o parceiro para procurarmos ter um acordo 

satisfatório mútuo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

V – Coordenação com o parceiro 

20 - As nossas atividades estão bem coordenadas nesta relação de cooperação com as do parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

21 – Sistematicamente, há uma coordenação das estratégias de ambas as organizações nesta parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

22 - Os gestores de ambas as organizações encontram-se periodicamente para discutirem como é que podemos criar sinergias na 

nossa parceria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

VI - Aprendizagem 

23 – Realizamos, em conjunto com o parceiro, revisões periódicas com o objetivo de compreendermos o que estamos a fazer bem e 

onde podemos melhorar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

24 – Nesta relação de cooperação, há uma partilha ativa entre ambas as organizações, dos “do’s” e “don’ts” com os gestores-chave. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

25 – Os procedimentos relativos à parceria são modificados por ambos à medida que aprendemos com a experiência adquirida nesta 

relação de cooperação. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

26 – Nesta parceria, há partilha de conhecimento de um modo sistemático.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

27 – Nesta relação de cooperação, tem havido um aumento da base de conhecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração! 

Ana Teresa Lamy 



 

IX 

 

Anexo D - Resultados 

 

Tabela D. I – Resultados dos inquéritos preenchidos e diferenças 

Legenda: Amarelo – assinaladas as diferenças superiores a duas unidades/ Laranja – assinaladas as diferenças iguais a duas unidades.  

 

 



 

X 

 

Tabela D.II. Comparação das respostas por cada par em estudo 

Níveis de 

diferença 
Par A Par B Par C Par D 

0 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (14) Complementaridade de compe-

tências de investigação; 

- (17) Esforço para a construção de um 

relacionamento baseado na confiança e 

compromisso mútuos; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as 

organizações para a criação de sinergias 

na parceria. 

- (10) Complexidade multidisciplinar do 

projeto; 

- (13) Complementaridade de compe-

tências tecnológicas; 

- (17) Esforço para a construção de um 

relacionamento baseado na confiança e 

compromisso mútuos; 

- (21) Coordenação das estratégias na 

parceria; 

- (23) Revisões periódicas da parceria 

para compreender pontos a melhorar e o 

que e’stá a funcionar; 

- (26) Partilha de conhecimento de um 

modo sistemático; 

- (27) Aumento da base de conhecimen-

to. 

- (14) Complementaridade de competências de inves-

tigação; 

- (26) Partilha de conhecimento de um modo sistemá-

tico. 

 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (9) Especialização do parceiro numa 

determinada fase do processo de desen-

volvimento do fármaco; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do 

projeto; 

- (11) Especialização do parceiro numa 

dada área terapêutica; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (13) Complementaridade de compe-

tências tecnológicas;  

- (14) Complementaridade de compe-

tências de investigação; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a 

RC; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios 

em conjunto; 

- (17) Esforço para a construção de um 

relacionamento baseado na confiança e 

compromisso mútuos; 

- (20) Coordenação das atividades com 

o parceiro; 

- (23) Revisões periódicas da parceria 

para compreender pontos a melhorar e o 

que está a funcionar; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e 

“don’ts” com gestores-chave; 

- (26) Partilha de conhecimento de um 

modo sistemático; 

- (27) Aumento da base de conhecimen-

to. 

(Continuação na próxima página) 



 

XI 

 

(Continuação) 

Níveis de 

diferença 
Par A Par B Par C Par D 

1 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios 

em conjunto; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há 

discordância para ter um acordo satisfa-

tório mútuo; 

- (23) Revisões periódicas da parceria 

para compreender pontos a melhorar e o 

que está a funcionar; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e 

“don’ts” com gestores-chave; 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (7) Diminuição dos custos de desen-

volvimento de um novo fármaco; 

- (8) Aumento da eficiência da investi-

gação;  

- (11) Especialização do parceiro numa 

dada área terapêutica; 

- (18) Existência de flexibilidade quando 

surgem problemas/necessidades; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há 

discordância para ter um acordo satisfa-

tório mútuo; 

- (20) Coordenação das atividades com 

o parceiro; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e 

“don’ts” com gestores-chave; 

- (25) Modificação dos procedimentos 

relativos à parceria com a experiência 

adquirida e aprendizagem. 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (8) Aumento da eficiência da investigação; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do projeto; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (21) Coordenação das estratégias na parceria; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as organizações 

para a criação de sinergias na parceria; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e “don’ts” com gesto-

res-chave; 

- (27) Aumento da base de conhecimento. 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do 

desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (8) Aumento da eficiência da investi-

gação; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há 

discordância para ter um acordo satisfa-

tório mútuo; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as 

organizações para a criação de sinergias 

na parceria. 

2 

- (11) Especialização do parceiro numa 

dada área terapêutica; 

- (13) Complementaridade de compe-

tências tecnológicas; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a 

RC; 

- (18) Existência de flexibilidade quando 

surgem problemas/necessidades; 

- (26) Partilha de conhecimento de um 

modo sistemático. 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do 

desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (14) Complementaridade de compe-

tências de investigação; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios 

em conjunto. 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do desenvolvi-

mento de um novo fármaco; 

- (9) Especialização do parceiro numa determinada 

fase do processo de desenvolvimento do fármaco; 

- (11) Especialização do parceiro numa dada área 

terapêutica; 

- (13) Complementaridade de competências tecnoló-

gicas; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a RC; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios em conjunto; 

- (17) Esforço para a construção de um relacionamen-

to baseado na confiança e compromisso mútuos; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há discordância 

para ter um acordo satisfatório mútuo; 

- (20) Coordenação das atividades com o parceiro; 

- (23) Revisões periódicas da parceria para com-

preender pontos a melhorar e o que está a funcionar; 

- (25) Modificação dos procedimentos relativos à 

parceria com a experiência adquirida e aprendizagem. 

- (25) Modificação dos procedimentos 

relativos à parceria com a experiência 

adquirida e aprendizagem. 

 
 

(Continuação na próxima página) 



 

XII 

 

(Continuação) 
 

(Níveis de 

diferença 
Par A Par B Par C Par D 

3 

- (7) Diminuição dos custos de desen-

volvimento de um novo fármaco; 

- (9) Especialização do parceiro numa 

determinada fase do processo de desen-

volvimento do fármaco; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do 

projeto; 

- (20) Coordenação das atividades com 

o parceiro. 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a 

RC; 

- (18) Existência de flexibilidade quando 

surgem problemas/necessidades; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as 

organizações para a criação de sinergias 

na parceria. 

 - (7) Diminuição dos custos de desen-

volvimento de um novo fármaco; 

- (21) Coordenação das estratégias na 

parceria. 

4 

- (27) Aumento da base de conhecimen-

to. 

 - (7) Diminuição dos custos de desenvolvimento de 

um novo fármaco. 

 

5 

- (8) Aumento da eficiência da investi-

gação; 

- (21) Coordenação das estratégias na 

parceria; 

- (25) Modificação dos procedimentos 

relativos à parceria com a experiência 

adquirida e aprendizagem. 

- (9) Especialização do parceiro numa 

determinada fase do processo de desen-

volvimento do fármaco. 

 

  

6 
- (6) Diminuição do risco e incerteza do 

desenvolvimento de um novo fármaco. 

 - (18) Existência de flexibilidade quando surgem 

problemas/necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 

 

 

Tabela D.III. Síntese da comparação das respostas por cada par em estudo 

Níveis de 

diferença 
Aspetos do inquérito Contagem Par 

0 

(28) 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (9) Especialização do parceiro numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do projeto; 

- (11) Especialização do parceiro numa dada área terapêutica; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (13) Complementaridade de competências tecnológicas;  

- (14) Complementaridade de competências de investigação; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a RC; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios em conjunto; 

- (17) Esforço para a construção de um relacionamento baseado na confiança e compromisso mútuos; 

- (20) Coordenação das atividades com o parceiro; 

- (21) Coordenação das estratégias na parceria; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as organizações para a criação de sinergias na parceria. 

- (23) Revisões periódicas da parceria para compreender pontos a melhorar e o que está a funcionar; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e “don’ts” com gestores-chave; 

- (26) Partilha de conhecimento de um modo sistemático; 

- (27) Aumento da base de conhecimento. 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

A D 

D 

B, D 

D 

D 

B, D 

A, C, D 

D 

D 

A, B, D 

D 

B 

A 

B, D 

D 

B, C, D 

B, D 

1 

(26) 

- (5) Força competitiva da parceria; 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (7) Diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (8) Aumento da eficiência da investigação; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do projeto; 

- (11) Especialização do parceiro numa dada área terapêutica; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios em conjunto; 

- (18) Existência de flexibilidade quando surgem problemas/necessidades; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há discordância para ter um acordo satisfatório mútuo; 

- (20) Coordenação das atividades com o parceiro; 

- (21) Coordenação das estratégias na parceria; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as organizações para a criação de sinergias na parceria. 

- (23) Revisões periódicas da parceria para compreender pontos a melhorar e o que está a funcionar; 

- (24) Partilha ativa dos “do’s” e “don’ts” com gestores-chave; 

- (25) Modificação dos procedimentos relativos à parceria com a experiência adquirida e aprendizagem. 

- (27) Aumento da base de conhecimento. 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

B, C 

D 

B 

B, C, D 

C 

B 

A, C 

A 

B 

A, B, D 

B 

C 

C, D 

A 

A, B, C 

B 

C 
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Níveis de 

diferença 
Aspetos do inquérito Contagem Par 

2 

(21) 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (9) Especialização do parceiro numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco; 

- (11) Especialização do parceiro numa dada área terapêutica; 

- (12) Complementaridade de recursos; 

- (13) Complementaridade de competências tecnológicas;  

- (14) Complementaridade de competências de investigação; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a RC; 

- (16) Ultrapassar adversidades/desafios em conjunto; 

- (17) Esforço para a construção de um relacionamento baseado na confiança e compromisso mútuos; 

- (18) Existência de flexibilidade quando surgem problemas/necessidades; 

- (19) Reavaliação dos factos quando há discordância para ter um acordo satisfatório mútuo; 

- (20) Coordenação das atividades com o parceiro; 

- (23) Revisões periódicas da parceria para compreender pontos a melhorar e o que está a funcionar; 

- (25) Modificação dos procedimentos relativos à parceria com a experiência adquirida e aprendizagem. 

- (26) Partilha de conhecimento de um modo sistemático. 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

B, C 

C 

A, C 

B 

A, C 

B 

A, C 

B, C 

C 

A 

C 

C 

C 

C, D 

A 

3 

(9) 

- (7) Diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (9) Especialização do parceiro numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco; 

- (10) Complexidade multidisciplinar do projeto; 

- (15) Perspetiva de longo-prazo para a RC; 

- (18) Existência de flexibilidade quando surgem problemas/necessidades; 

- (20) Coordenação das atividades com o parceiro; 

- (21) Coordenação das estratégias na parceria; 

- (22) Junção dos gestores de ambas as organizações para a criação de sinergias na parceria. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

A, D 

A 

A 

B 

B 

A 

D 

B 

4 

(2) 

- (7) Diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (27) Aumento da base de conhecimento. 

1 

1 

C 

A 

5 

(4) 

- (8) Aumento da eficiência da investigação; 

- (9) Especialização do parceiro numa determinada fase do processo de desenvolvimento do fármaco; 

- (21) Coordenação das estratégias na parceria; 

- (25) Modificação dos procedimentos relativos à parceria com a experiência adquirida e aprendizagem.  

1 

1 

1 

1 

A 

B 

A 

A 

6 

(2) 

- (6) Diminuição do risco e incerteza do desenvolvimento de um novo fármaco; 

- (18) Existência de flexibilidade quando surgem problemas/necessidades. 

1 

1 

A 

C 
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Tabela D.IV. Síntese da comparação das respostas por questão e nível de diferença  

INQUÉRITO 

NÍVEIS DE DIFERENÇAS 

0 

(28) 

1 

(26) 

2 

(21) 

3 

(9) 

4 

(2) 

5 

(4) 

6 

(2) 

I – Procura de informação em novas oportunidades de parcerias 

2) Identidade estratégica 

(5) Força competitiva da parceria; 
2 

(A, D) 

2 

(B, C) 
--- --- --- --- --- 

II – Integração relacional 

                       3) Razões de escolha do parceiro 

(6) Diminuição do risco e incerteza do desenvolvimento de um novo fármaco; --- 
1 

(D) 

2 

(B, C) 
--- --- --- 

1 

(A) 

(7) Diminuição dos custos de desenvolvimento de um novo fármaco; --- 
1 

(B) 
--- 

2 

(A, D) 

1 

(C) 
--- --- 

(8) Aumento da eficiência da investigação; --- 
3 

(B, C, D) 
--- --- --- 

1  

(A) 
--- 

(9) Especialização do parceiro numa determinada fase do processo de desen-

volvimento do fármaco; 

1 

(D) 
--- 

1 

(C) 

1 

(A) 
--- 

1 

(B) 
--- 

(10) Complexidade multidisciplinar do projeto; 
2 

(B, D) 

1 

(C) 
--- 

1 

(A) 
--- --- --- 

(11) Especialização do parceiro numa dada área terapêutica; 
1 

(D) 

1 

(B) 

2 

(A, C) 
--- --- --- --- 

(12) Complementaridade de recursos; 
1 

(D) 

2 

(A, C) 

1 

(B) 
--- --- --- --- 

(13) Complementaridade de competências tecnológicas; 
2 

(B, D) 
--- 

2 

(A, C) 
--- --- --- --- 

(14) Complementaridade de competências de investigação; 
3 

(A, C, D) 
--- 

1 

(B) 
--- --- --- --- 

(15) Perspetiva de longo-prazo para a RC; 
1 

(D) 
--- 

2 

(A, C) 

1 

(B) 
--- --- --- 

III – Integração dos parceiros 

        4) Relação com o parceiro 

(16) Ultrapassar adversidades/desafios em conjunto; 
1 

(D) 

1 

(A) 

2 

(B, C) 
--- --- --- --- 

(17) Esforço para a construção de um relacionamento baseado na confiança e 

compromisso mútuos; 

3 

(A, B, D) 
--- 

1 

(C) 
--- --- --- --- 

(18) Existência de flexibilidade quando surgem problemas/necessidades; --- 
1 

(B) 

1 

(A) 

1 

(C) 
--- --- 

1 

(D) 

(19) Reavaliação dos factos quando há discordância para ter um acordo 

satisfatório mútuo; 
--- 

3 

(A, B, D) 

1 

(C) 
--- --- --- --- 

III – Integração dos parceiros 

                 5) Coordenação com o parceiro 

(20) Coordenação das atividades com o parceiro; 
1 

(D) 

1 

(B) 

1 

(C) 

1 

(A) 
--- --- --- 

(21) Coordenação das estratégias na parceria; 
1 

(B) 

1 

(C) 
--- 

1 

(D) 
--- 

1 

(A) 
--- 

(22) Junção dos gestores de ambas as organizações para a criação de sinergias 

na parceria. 

1 

(A) 

2 

(C, D) 
--- 

1 

(B) 
--- --- --- 

IV – Aprendizagem 

        6) Aprendizagem 

(23) Revisões periódicas da parceria para compreender pontos a melhorar e o 

que está a funcionar; 

2 

(B, D) 

1 

(A) 

1 

(C) 
--- --- --- --- 

(24) Partilha ativa dos “do’s” e “don’ts” com gestores-chave; 
1 

(D) 

3 

(A, B, C) 
--- --- --- --- --- 

(25) Modificação dos procedimentos relativos à parceria com a experiência 

adquirida e aprendizagem. 
--- 

1 

(B) 

2 

(C, D) 
--- --- 

1 

(A) 
--- 

(26) Partilha de conhecimento de um modo sistemático; 
3 

(B, C, D) 
--- 

1 

(A) 
--- --- --- --- 

(27) Aumento da base de conhecimento. 
2 

(B, D) 

1 

(C) 
--- --- 

1 

(A) 
--- --- 

 


