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Resumo 
 

Depois de vários anos de prosperidade e crescimento, o setor da farmácia comunitária 

em Portugal enfrenta tempos de crise e instabilidade. Na procura por respostas que 

permitam reerguer estas organizações surgiu na última década a criação de redes de 

farmácias, sob a forma de redes horizontais de cooperação.  

Para o funcionamento adequado e bem-sucedido destas redes e das empresas individuais 

que as constituem surgiram estruturas organizacionais, mecanismos de coordenação e 

controlo e outras práticas de gestão que carecem de um estudo mais aprofundado. 

Foi então desenvolvido um estudo de caso de modo a compreender como está 

estruturado o Sistema de Governance, bem como estão organizadas as Práticas de 

Gestão numa rede de farmácias. A rede utilizada como objeto de estudo foi a rede 

“Farmácias Holon”, a maior e mais reconhecida a atuar em território nacional. 

Conclui-se a existência de um Modelo de Governance híbrido entre a Organização 

Líder e a Organização Administrativa da Rede. Em relação à dimensão estrutural da 

Micro Governance, a rede apresenta um elevado grau de centralização da tomada de 

decisão, um grau de especialização razoável, e um grau de formalização baixo. A 

Coordenação, o Controlo e a utilização de incentivos positivos intangíveis têm um papel 

de destaque na dimensão instrumental da Micro Governance. As Práticas de Gestão da 

rede detetadas estão também, na sua maioria de acordo com as práticas identificadas 

como as ideais na bibliografia que serve de suporte ao estudo.  

 

 

 

Palavras-Chave: Redes de Cooperação Horizontal, Macro Governance, Micro 

Governance, Práticas de Gestão, Rede de Farmácias, Farmácias Holon 
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Abstract 
 
After several years of prosperity and growth, the community pharmacy sector in 

Portugal is facing times of crisis and instability. In the search for responses that help 

rebuild these organizations has emerged in the last decade the creation of pharmacy 

networks in the form of horizontal cooperation networks. 

For the proper and successful operation of these networks have emerged organizational 

structures, coordination and control mechanisms and other management practices that 

require a deeper study. 

It was developed a case study in order to understand how it is structured the Governance 

System and how Management Practices are organized in a pharmacy network. The 

network used as study object, was the network “Holon Pharmacies", the largest and 

most recognized pharmacy network in the country. 

It was concluded the existence of a hybrid Governance model between the Lead 

Organization and Administrative Organization Network. Regarding the structural 

dimension of Micro Governance, the network has a high degree of centralization of 

decision-making, a reasonable degree of specialization and low degree of formalization. 

The Coordination, Control and the use of intangible positive incentives plays a 

prominent role in the instrumental dimension of Micro Governance. The detected 

network management practices are also mostly in accordance with the practices 

identified as optimal in the literature which supports the study. 

 
 
 
 
Keywords: Horizontal Cooperation Networks, Macro Governance, Micro Governance, 

Management Practices, Pharmacy Network, Holon Pharmacies 
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1. Introdução 

Depois de anos de evolução, modernização e prosperidade o setor da farmácia 

comunitária portuguesa atravessa atualmente um período particularmente difícil e de 

grande instabilidade (Gouveia, 2010). Fortes alterações legislativas no setor, bem como 

a profunda crise económica, financeira e social em que a Europa e particularmente 

Portugal mergulharam, têm contribuído para a deterioração de um negócio 

anteriormente sinónimo de riqueza e vitalidade. (Queirós, 2011; Silveira e Carvalho, 

2013). Torna-se portanto indispensável a procura de melhores soluções para a gestão 

das farmácias, procurando a viabilidade do negócio a longo prazo. Desta forma a 

formação de sinergias e a constituição de redes de farmácia vêm ganhando um 

progressivo destaque como alternativa ao tradicional isolamento e individualismo 

característico do setor (NetFarma, 2013). 

Embora os benefícios associados à criação deste tipo de entidades interorganizacionais 

sejam altamente estudados e reconhecidos, a simples junção de um número elevado de 

organizações com objetivos comuns não basta para garantir a viabilidade e o sucesso do 

projeto (Wegner & Padula, 2010). É fundamental a criação de uma estrutura 

organizacional adequada, mecanismos de controlo e coordenação eficazes e práticas de 

gestão que garantam um bom desempenho coletivo e individual (Albers, 2005 e 2010; 

Provan & Kenis, 2007; Hibbert, Huxham & Smith Ring, 2008). 

Desta forma, os objetivos deste estudo prendem-se com a compreensão do sistema e 

mecanismos de governance utilizados numa rede de farmácias, bem como das práticas 

de gestão empreendidas pela mesma. Segundo Provan e Kenis (2007) analisar esta 

temática é uma forma de compreender o funcionamento das mesmas e de que modo a 

sua organização pode influenciar os resultados obtidos.  

A dissertação está organizada em 6 capítulos. O primeiro consiste na introdução do 

tema em análise, definindo o problema e respetiva relevância, tal como os objetivos do 

estudo e a sua organização. No segundo capítulo é feita a revisão de literatura definindo 

conceitos fundamentais para a presente investigação. No terceiro capítulo, são definidas 

as questões de investigação. O quarto capítulo prende-se com a apresentação da 

metodologia utilizada. No quinto capítulo é feita a apresentação e caraterização da rede 

de farmácias em causa, bem como a apresentação e discussão de resultados. Por fim, o 

sexto e último capítulo é dedicado às conclusões, limitações da investigação e futuras 

investigações possíveis. 
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2. Referencial Teórico 

2.1. Cooperação e Redes Interorganizacionais 

A imagem de atores isolados competindo por lucros uns contra os outros num mercado 

impessoal é cada vez mais inadequada num mundo onde as empresas estão mergulhadas 

em redes de relações sociais, profissionais e transacionais com outros atores individuais 

e organizacionais (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000; Castells, 2007). A busca por 

estruturas flexíveis, descentralizadas e participativas reflete a inequívoca necessidade de 

uma readequação empresarial. Ganha fundamento a necessidade das organizações se 

associarem, unirem esforços, delinearem estratégias comuns de atuação, rumo a 

objetivos individuais e coletivos. A necessidade das organizações atuarem 

conjuntamente, partilhando os mais diversos recursos vem fundamentar a tese da 

necessidade de cooperação interoganizacional (Gulati, 1998; Castells, 2007). 

A cooperação interorganizacional parece assim caracterizar-se por ações coordenadas 

entre organizações com objetivos idênticos, estabelecendo mecanismos coletivos para 

alcançá-los da forma mais eficiente possível (Best, 1990; Combs & Ketchen,1999).  

A união de um conjunto de empresas na forma de rede que despontou no último quarto 

do século passado é vista como um dos melhores exemplos da aplicação da cooperação 

interoganizacional. A principal intenção das redes é reunir os atributos organizacionais 

que permitam uma adequação ao ambiente competitivo numa única estrutura, sustentada 

por ações uniformizadas, porém descentralizadas, que possibilite a obtenção de ganhos 

de escala, mas que evite que as empresas envolvidas percam a sua flexibilidade (Miles 

& Snow, 1992). As redes interorganizacionais podem apresentar as mais variadas 

tipologias dependendo das variáveis de classificação utilizadas. São vários os autores 

que se dedicaram ao estudo e compreensão das mesmas. São apresentadas na tabela 

seguinte algumas das classificações mais utilizadas e que melhor se enquadram nos 

objetivos deste estudo.  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2. Redes Horizontais de Cooperação 

Segundo a classificação utilizada por Marcon e Moinet (2000), esta investigação tem 

como foco redes horizontais de cooperação. Este é um formato de cooperação onde 

empresas legalmente independentes do mesmo setor de atividade (muitas vezes atuais 

ou potencias concorrentes), agem coletivamente de modo a reforçar a sua posição 

competitiva em relação aos seus concorrentes ou a outras organizações da cadeia de 

valor. Estas redes são compostas por empresas que possuem objetivos comuns, 

estabelecendo relações. na maioria das vezes, formais, com prazo ilimitado de 

existência. De um modo geral, todas as empresas têm a possibilidade de tomar parte no 

processo decisório e a divisão dos benefícios obtidos através da cooperação é a mais 

simétrica possível. Ao contrário do que acontece nas redes verticais, neste tipo de redes 

Autores Variáveis de 
Classificação 

Classificação das 
Redes Descrição 

 
 
 
 
 

Marcon e 
Moinet 
(2000) 

 
Grau de 

Formalização 
da rede 

 

Redes Formais 

Formalizadas através de termos contratuais, 
que vão determinar regras de comportamento 

e responsabilidades dos participantes. 

 

Redes Informais 

Formadas sem qualquer tipo de contrato 
formal, baseando-se essencialmente na 

confiança entre as organizações. 

 
 

Tipo de 
relação entre 
as empresas 

da rede 

 

Redes Verticais 

Prevalece estrutura hierárquica sendo as 
relações semelhantes às estabelecidas entre 

sede/filial. 

 

Redes Horizontais 

Formadas sob a dimensão da cooperação dos 
seus membros, sendo constituídas por 

empresas com autonomia/independência que 
optam por coordenar certas atividades 

específicas de forma conjunta 

 
 
 
 

Grandori 
e Soda 
(1995) 

 
 
 

Mecanismos 
de 

Coordenação 

 
Redes Sociais 

Inexistência de acordos formais, podendo no 
entanto promover mais do que simplesmente 
a troca de bens sociais, como prestígio, status 

ou poder. 

 
Redes Burocráticas 

Caracterizadas por modos de coordenação 
interorganizacionais formalizados. 

 
Redes Fechadas 

Baseiam-se em direitos de propriedade que 
servem de sistemas de incentivo para 

sustentar a cooperação, quando a incerteza e o 
oportunismo são particularmente 

prevalecentes. 

Tabela I – Tipologias de Redes Interorganizacionais 
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não existe a figura da grande organização que domina as demais (Wegner & Padula, 

2010). Os principais benefícios que motivam as empresas na formação de redes 

horizontais de cooperação são a possibilidade de um maior foco nas competências 

distintivas da empresa (Moreira, 2007; Dacin, Reid & Ring, 2008), ganhos de escala e 

de poder de mercado comparáveis aos das grandes organizações (Ebers, 1997; Human 

& Provan, 1997) disponibilização de soluções e serviços a partir da rede onde se está 

inserido (Olson, 1999; Corvelo, Moreira, & Carvalho, 2001), acesso a conhecimento, 

informação e inovação (Ebers, 1997; Balestrin, Vargas & Fayard, 2008), redução de 

custos e partilha de risco (Ebers, 1997; Gulati & Singh, 1998) bem como 

desenvolvimento de relações sociais (Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000).   

Se é verdade que a colaboração interorganizacional pode resultar em inúmeros 

benefícios para as empresas envolvidas, também é verdade que a formação da rede, por 

si só, não é suficiente para alcançar os objetivos estabelecidos pelas empresas que 

optam por cooperar (Wegner & Padula, 2010). Um dos elementos mais importantes é a 

coordenação entre as diferentes organizações, que por mais interdependentes que sejam, 

mantêm a sua autonomia (Nassimbeni, 1998). Desta forma estas redes necessitam de 

modelos específicos de coordenação e gestão. A gestão da rede é o elo de ligação entre 

a estrutura e a estratégia, contribuindo para a obtenção dos benefícios promovidos pela 

cooperação interorganizacional (Provan, Fish & Sydow, 2007). Outra questão relevante 

refere-se ao grau de autonomia e controlo existente neste tipo redes (Das & Teng, 

2003). Apesar da relação formal entre os participantes, a presença de hierarquia e 

controlo é subtil, uma vez que a participação em redes horizontais de cooperação tem 

como principio a igualdade de condições entre as diferentes empresas e a manutenção 

da sua independência (Provan, Fish & Sydow, 2007). No entanto isto não significa que 

os diversos participantes da rede sejam completamente autónomos e atuem de forma 

individualizada (Nassimbeni, 1998). É portanto indispensável a criação de um sistema 

de governance e de práticas de gestão da rede de modo a que os resultados obtidos 

coletivamente sejam superiores aos obtidos de modo individual (Wegner & Padula, 

2010). 

De seguida será apresentada uma revisão bibliográfica acerca da governance de redes de 

cooperação, abordando primariamente a Macro Governance ou Modelos de Governance 

e de seguida a Micro Governance ou Mecanismos Internos. Posteriormente será 

abordado o tema das Práticas de Gestão destas mesmas redes. 
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2.2.1. Sistema de Governance de Redes Horizontais de Cooperação 
 
Governance pode ser caracterizada como o desenho da estrutura e dos elementos de 

organização e coordenação internos das redes (Albers, 2005 e 2010; Theurl, 2005; 

Provan & Kenis, 2007). A estrutura de governance cooperativa é resultado de um 

processo de negociação entre as empresas que constituem a rede, cada uma 

considerando os benefícios de fazer parte da cooperação e com isso atingir os seus 

objetivos individuais. Essas empresas concordam em abrir mão de alguma da sua 

liberdade individual e permitem à rede coordenar certos aspetos do seu negócio de 

acordo com regras criadas pelo grupo (Albers, 2005). Estas regras devem equilibrar 

interesses conflituantes para assegurar a viabilidade da rede a longo prazo (Theurl, 

2005). 

É possível então afirmar que a governance da rede refere-se à forma como a rede será 

estruturada e organizada, os seus mecanismos regulatórios e de tomada de decisão, 

níveis de autonomia, formas de solucionar conflitos, mecanismos de controlo e de 

participação nas decisões de modo a garantir os interesses dos membros e assegurar que 

as normas estabelecidas sejam cumpridas tanto pelos gestores quanto pelos participantes 

(Albers, 2005 e 2010; Theurl, 2005; Provan & Kenis, 2007). Albers (2005; 2010) 

considera governance de rede como um sistema de governance de “segunda ordem”, 

que não implica a substituição do sistema de governance das empresas que constituem a 

rede, mas significa que um novo nível de governance é adicionado. Esse sistema é 

criado pelas próprias empresas participantes, procurando influenciar os gestores dessas 

empresas a agir de maneira a que suportem os objetivos da rede.  

Os estudos realizados sobre esta temática analisam a governance sob duas perspectivas 

diferentes, que podem no entanto ser utilizadas de modo complementar: Os Modelos de 

Governance ou Macro Governance e os Mecanismos Internos da Governance ou Micro 

Governance. Provan e Kenis (2007) abordam as macroestruturas de Governance 

utilizadas pelas redes de empresas sem, no entanto, abordarem os mecanismos internos 

utilizados. A sua principal preocupação é analisar quem é responsável pela governance 

e as implicações dessa escolha, e não como e com que instrumentos é realizada. Uma 

segunda linha de estudos conduzida por autores como Albers (2005; 2010) e Theurl 

(2005) concentra-se justamente em descrever e analisar os mecanismos internos do 

sistema de governance, como podem ser organizados e quais os resultados para o grupo.  
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2.2.1.1. Macro e Micro Governance 

Provan e Kenis (2007) descrevem três modelos básicos de governance em rede, a partir 

dos quais podem surgir combinações e modelos híbridos. O modelo de governance mais 

simples é o da governance compartilhada. Redes que adotam este tipo de governance 

consistem em grupos de organizações que trabalham coletivamente como uma rede, mas 

não possuem uma estrutura administrativa formal e exclusiva. Um segundo modelo de 

governance é denominado de modelo da organização líder que, geralmente é 

característico de relacionamentos verticais, de cliente-fornecedor, nos quais há uma 

organização maior e mais poderosa e um conjunto de empresas menores e mais fracas. 

O modelo também pode ocorrer em redes horizontais quando uma organização possui 

recursos suficientes e legitimidade para exercer uma posição de liderança. O terceiro 

modo de governance é apresentado como modelo de organização administrativa da 

rede (OAR). Surge como consequência da ineficiência das redes com governance 

compartilhada e dos problemas de domínio e resistência das redes com organizações 

líderes. A ideia básica deste modelo é que uma entidade administrativa separada seja 

criada especificamente para gerir e coordenar a rede e suas atividades. No entanto, os 

autores referem que a OAR não deve implicar a formação de uma nova empresa. 

 

Em complemento à perspetiva macro adotada por Provan e Kenis (2007), Albers (2005; 

2010) não apresenta modelos predefinidos para a governance de redes, mas descreve 

conjuntos de elementos que podem ser combinados e organizados de maneiras distintas 

para que as redes atinjam os seus objetivos. Estes elementos podem ser divididos em 

duas dimensões da governance: estrutural e instrumental.  

 

� Dimensão Estrutural 

A dimensão estrutural da governance caracteriza a forma como o acordo cooperativo é 

organizado e regulado, incluindo as regras formais sobre como a rede será gerida 

(Oxley, 1997; Albers, 2005). Esta dimensão refere-se a três pontos-chave: centralização, 

especialização e formalização da governance da rede (Albers, 2005). 

A Centralização relaciona-se com a concentração do processo de tomada de decisão 

dentro do grupo. Um alto nível de centralização é uma maneira de coordenar o processo 

de tomada de decisões, envolvendo menos pontos de vista e discussões (Albers, 2005). 
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A importância de processos decisórios mais centralizados, como forma de facilitar e 

agilizar a tomada de decisões é reconhecida, em especial em redes constituídas por um 

número elevado de empresas (Albers, 2005 e 2010). No entanto, um elevado grau de 

centralização poderá originar assimetrias de informação entre os decisores/gestores e os 

demais participantes, podendo conduzir a comportamentos oportunistas ou contribuir 

para erosão da confiança dentro do grupo (Wegner & Padula, 2010). 

Dependendo de autor para autor a Formalização é encarada com diferentes perspetivas 

e conceitos, mas que no fundo acabam por se relacionar entre si. Segundo Albers (2005 

e 2010) Formalização diz respeito ao grau de predefinição das atividades referentes à 

rede, nomeadamente no que toca a regras/regulamentos, direitos e deveres dos membros 

da rede, e procedimentos que devem ser seguidos. Dependendo do grau de detalhe 

referente a estas atividades a cooperação interoganizacional terá uma estrutura mais ou 

menos formal. Segundo Grandori e Soda (1995), a formalização diz respeito 

essencialmente à regulação explícita das relações interorganizacionais através de 

mecanismos contratuais. O comprometimento formal pretende assegurar o maior 

envolvimento possível por parte das empresas facilitando o empreendimento de ações 

conjuntas. Através da formalização, as normas e os procedimentos dos participantes 

tornam-se claros, transparentes e mais fáceis de serem estimulados e acompanhados 

(Grandori & Soda, 1995; Albers, 2010). 

O terceiro elemento da dimensão estrutural da governance citado por Albers (2005) é a 

Especialização, que se refere à variedade e especificidade de tarefas criadas pela rede e 

que são de responsabilidade dos participantes. Este elemento é característico de redes 

em que os participantes possuem recursos complementares e desempenham tarefas 

específicas para atingir um objetivo geral. 

 
� Dimensão Instrumental 

Segundo Oxley (1997) a dimensão instrumental da gonvernance inclui os instrumentos 

pelos quais a gestão, organização, regulação e controle da rede são operacionalizados de 

modo a que as empresas que constituem a rede se comportem da forma desejada. Albers 

(2005) divide a dimensão instrumental da governance em mecanismos de coordenação, 

motivação/incentivo e controlo. 

A Coordenação refere-se ao processo de ajustar/arrumar componentes individuais 

numa determinada ordem e inclui mecanismos utilizados na relação interorganizacional 
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que envolvam, por exemplo, a supervisão dos participantes e a padronização de 

processos. Conforme Albers (2005 e 2010), a elaboração de regras que visam 

padronizar as atividades dos membros e a supervisão direta (autoridade voluntariamente 

transferida pelos participantes da rede a um membro ou a uma organização 

administrativa concebida para esse fim) são instrumentos para a coordenação dos 

participantes.  

A Motivação/Incentivo reporta ao grau em que determinado participante deseja e 

decide praticar certos comportamentos específicos de modo a que seja possível atingir 

objetivos pré-determinados pela rede. Estão incluídos incentivos materiais e 

recompensas tangíveis, ou ainda incentivos intangíveis, que podem estar relacionados 

com satisfação ou o ego dos diferentes participantes da rede (Albers, 2005). A 

necessidade de mecanismos de incentivo (positivos ou negativos) também foi citada por 

Olson (1999), especialmente no caso de grandes grupos, em que o controlo social 

exerce pouca influência sobre o comportamento dos participantes. 

O Controlo pode ser definido como o processo de monitorizar e avaliar o desempenho 

dos atores individuais, tendo em conta os resultados e comportamentos expectáveis 

(Albers, 2005). Segundo Albers (2005), podem ser identificadas duas alternativas para a 

monitorização e avaliação de desempenho. Uma refere-se ao controlo de resultados 

(nível de adequação do parceiro aos objetivos estabelecidos) e a outra ao controle de 

comportamentos (verificar a adequação a um padrão de comportamentos cooperativos, 

por exemplo). 

2.2.2. Práticas de Gestão 

Para além da governance, os resultados das empresas que constituem a rede são 

potencializados por meio de práticas de gestão adequadas (Wegner & Padula, 2010). 

Tendo em conta a definição de Hibbert, Huxham e Smith Ring (2008), a gestão de uma 

rede interorganizacional define-se como uma série de processos e práticas executadas 

por uma equipa de colaboradores designados para tal efeito, focados tanto na definição 

da direção a ser tomada pela entidade interorganizacional quanto na alocação e 

implementação de recursos para alcançar os seus objetivos. Segundo Sydow (2004) e 

Wegner e Padula (2010) numa rede de cooperação interorganizacional é fundamental ter 

em conta a existência de uma coletividade, de interesses comuns mas nem sempre 

consensuais, de interdependências e da necessidade de planear estratégias que os 

participantes estejam dispostos e motivados a implementar.  
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A revisão bibliográfica efetuada permite identificar um conjunto de processos e práticas 

de gestão utilizadas em redes interorganizacionais. Deste modo e seguindo um pouco a 

linha de Wegner a Padula (2010), agrupou-se as práticas de gestão mais referenciadas 

pelos vários autores em quatro categorias seguidamente apresentadas. 

 
� Seleção e Regulação dos membros da rede 

 
Esta categoria diz respeito à identificação e seleção de potenciais parceiros que possam 

contribuir para o sucesso da rede, possuindo recursos capazes de gerar valor e estando 

dispostos a partilhá-los (Grandori & Soda, 1995; Shipilov, Rowley & Aharanson, 2006). 

A rede deve ser capaz de identificar empresas cujos objetivos sejam complementares ou 

alinhados aos do grupo, bem como perceber se as potenciais novas organizações têm 

perfil para se adaptar à cultura cooperativa e às estratégias da rede (Grandori & Soda, 

1995; Sydow, 2004). 

  
� Planeamento, Comunicação e Avaliação de atividades 

 
Outro conjunto de práticas de gestão de redes de empresas envolve o planeamento, 

comunicação e avaliação de atividades. Mesmo que estas práticas possam ser 

geralmente associadas aos modelos empresariais tradicionais, Sydow (2004) refere que 

as mesmas devem ser modificadas de modo a acompanhar a dinâmica das redes, que são 

mantidas em funcionamento com base em processos de negociação constante. Além 

disso, a avaliação dos resultados obtidos pode ser um excelente feedback da gestão da 

rede, podendo conduzir a mudanças, caso necessário. A comunicação intra-rede é, 

também, essencial para tornar transparentes todas as atividades desenvolvidas e reforçar 

a ligação emocional dos participantes com o grupo (Grandori & Soda, 1995). 

 
� Motivação à troca de informação/conhecimento, aprendizagem, e inovação 

 
A rede deve ser responsável por promover e facilitar a troca de conhecimento e 

informação entre os participantes (Balestrin, Vargas & Fayard, 2008). A gestão deve ser 

capaz de potencializar essas trocas de modo a que estas resultem em aprendizagem e 

inovação. Práticas específicas de gestão, como a promoção de encontros sociais, 

palestras e formações são apontadas como alguns dos muitos mecanismos disponíveis 

para a promoção da aprendizagem interorganizacional (Ebers, 1997; Gulati, 1998). 
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� Portefólio de Serviços disponibilizados aos membros da rede 

Até este ponto o foco esteve sobre práticas de gestão facilitadoras do trabalho em rede. 

No entanto a rede deve também desenvolver atividades e disponibilizar serviços que 

contribuam para tornar de modo mais direto as empresas que a compõem mais 

competitivas individualmente. A própria rede em conjunto com cada empresa deve 

compreender as necessidades de cada participante e oferecer serviços e suporte que as 

supram com uma boa relação custo/beneficio (Wegner & Padula, 2010). A título de 

exemplo, Wegner e Padula (2010) citando Ahlert et al. (2006) identificaram um 

conjunto de serviços oferecidos pelas 15 maiores redes horizontais de empresas da 

Alemanha aos associados: Compras; Logística; Marketing; Consultoria; Sistemas de 

Informação/Comunicação; Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

Financiamento; Gestão da qualidade; Gestão do ponto de venda, Otimização do Stock e 

Pesquisa de Mercado. 

2.3. Farmácia Comunitária - Um setor em profunda mudança 

Um setor da economia portuguesa onde é possível identificar uma tendência recente 

para a organização em redes de cooperação interorganizacional é o setor da farmácia 

comunitária. Inicialmente será feito um breve enquadramento histórico bem como a 

referência às inúmeras alterações vividas recentemente neste setor em Portugal. 

Posteriormente serão revelados alguns exemplos de Países Europeus onde a constituição 

de redes de farmácias é uma realidade. Por fim serão apresentados dois exemplos de 

cooperação estratégica no setor português: o associativismo e a formação redes de 

farmácias. 

Desde os anos 60, altura em que a industrialização da produção dos medicamentos 

conheceu um considerável crescimento, que a atividade farmacêutica em Portugal tem 

sido fortemente regulada pelo estado, ao nível da abertura, instalação e funcionamento 

das farmácias (Gouveia, 2010). Durante as últimas décadas a farmácia portuguesa 

desenvolveu-se a um ritmo acelerado com um grande investimento em formação, 

tecnologia, instalações e serviços. O aparecimento de diversas estruturas Associativas e 

Cooperativas contribuíram para a consolidação do setor e para o seu crescimento 

económico, atingindo o seu expoente máximo nas décadas de 80 e 90 (Gouveia, 2010; 

Queirós, 2011). Durante este período, pelo facto de a propriedade ser restrita a 
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farmacêuticos e apenas ser possível uma farmácia por farmacêutico, o universo de 

proprietários neste mercado foi restrito e sem grandes alterações (Gouveia, 2010). 

Na década de 2000, com a globalização dos mercados e a preocupação com o 

crescimento dos gastos com a saúde, o estado interveio de forma significativa, 

liberalizando a propriedade da farmácia (máximo de 4 farmácias detidas por cada 

pessoa singular ou sociedade comercial, sendo a sua abertura limitada a critérios de 

capitação e distância, bem como à abertura de concurso por parte das entidades 

competentes), permitindo a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora 

das farmácias, e a abertura de farmácias privadas em hospitais (Gouveia, 2010; Queirós, 

2011; Silveira e Carvalho, 2013). Mais recentemente têm vindo a ser introduzidas 

medidas de redução acentuada de preços e margens, que aliadas ao crescimento do 

mercado de genéricos resultam na redução da rentabilidade das farmácias. O contexto 

atual de crise económica, financeira e social, sem esquecer um recente mas importante 

fenómeno como é a exportação paralela de medicamentos, têm também contribuído para 

uma enorme conturbação no mercado farmacêutico, em especial na farmácia 

comunitária (Gouveia, 2010; Queirós, 2011; Silveira e Carvalho, 2013). 

É neste clima de estagnação do crescimento económico e incerteza em relação ao 

futuro, que surge a vontade do farmacêutico/proprietário, tradicionalmente isolado e 

absorvido pela realidade da sua farmácia, de partilhar recursos e procurar melhores 

soluções para a gestão da mesma. Desta forma a constituição de redes de farmácias vem 

ganhando cada vez mais expressão no setor farmacêutico nacional (NetFarma, 2013). 

 

2.4. Estratégias Cooperativas em Farmácia Comunitária 

Ao analisar o panorama da farmácia comunitária é bem patente a importância das 

estratégias cooperativas, em especial em momentos de crise e incerteza, potenciados 

muitas vezes por alterações legislativas e, graduais ou profundas, liberalizações do 

setor. Desta forma serão analisados de seguida alguns exemplos destas estratégias, em 

Portugal e na Europa, que melhor se enquadram nos objetivos deste estudo. 

2.4.1. Redes de Farmácias na Europa 
 
A realidade da constituição de grupos/redes de farmácias é já incontornável em muitos 

países da Europa (Granada, 2008). Em países como Espanha, França e Reino Unido a 

sinergia entre farmácias é visível, embora com modelos e estadios de evolução 
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diferentes. É importante referir que os exemplos apresentados estão muito dependentes 

do respetivo enquadramento legal do setor e do grau de liberalização de cada país.  

Em Espanha onde a propriedade das Farmácias Comunitárias está restrita ao 

Farmacêutico, podendo cada um deter apenas uma farmácia, as redes de farmácias 

surgiram na década de 80, sendo que atualmente existem mais de 60 grupos que 

contemplam 10% das farmácias espanholas (Granada, 2008; MasFarma, 2010). No 

entanto muitos destes grupos ainda são vistos como exemplos de pouco sucesso. As 

principais deficiências apontadas a estas organizações prendem-se com a falta de 

compromisso e disciplina das farmácias aderentes, gestão pouco profissional e fraca 

exploração da imagem de marca (Granada,2008; MasFarma, 2010). 

Em França, onde desde Junho de 2013 passou a ser permitido a cada farmacêutico ser 

proprietário ou ter participação num máximo de 4 farmácias (anteriormente a situação 

era idêntica à espanhola) há mais de 60 grupos com diferentes posicionamentos onde 

estão afiliadas mais de 80% das farmácias do país. De destacar a criação em 2002 de 

uma associação de grupos de farmácias – Collectif National dês Groupements de 

Pharmaciens - que reúne atualmente 12.000 farmácias pertencentes a 14 grupos 

diferentes, sendo responsável por mais de 50% do volume de negócios do setor. 

(Granada,2008; Loius, 2007; Reyes, 2010).  

No Reino Unido, onde impera a total liberalização do setor, podem ser encontradas 

redes de farmácias detidas por grandes empresas distribuidoras de medicamentos como 

por exemplo a AllianceBoots (mais de 2500 farmácias) ou a Celesio (mais de 1700 

farmácias). É comum também a existência de farmácias no interior de hipermercados, 

detidas por grandes cadeias de retalho alimentar como a Tesco, Sainsburry ou 

Morrisons. Embora ainda existam farmácias independentes ou agrupadas em redes 

regionais, atualmente mais de metade das farmácias do Reino Unido pertence a grandes 

grupos económicos (Granada, 2008; Reyes, 2010). 

2.4.2. Associativismo no Setor da Farmácia Comunitária Portuguesa 

Ainda antes de abordar a constituição de redes de farmácias em Portugal, importa fazer 

uma pequena abordagem em relação a outras estratégias cooperativas utilizadas neste 

setor, nomeadamente o associativismo. Em Portugal, existem duas associações que 

representam os proprietários de Farmácias, a Associação de Farmácias de Portugal 

(AFP) e a Associação Nacional de Farmácias (ANF).  
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A ANF, a principal associação do país, fundada em 1975, representa a maioria das 

farmácias portuguesas. Ao longo dos anos seguiu uma estratégia de desenvolvimento de 

suporte à farmácia comunitária em diversas áreas como a informática, formação, 

financeira e comunicação (Queirós, 2011). De destacar a criação em 2008 do programa 

“Farmácias Portuguesas”, como forma de resposta aos inúmeros desafios que o setor 

vinha enfrentando. Resultante desta iniciativa surge o cartão “Farmácias Portuguesas”, 

que permite a acumulação de pontos na realização de compras em qualquer uma das 

farmácias aderentes, que posteriormente podem ser trocados por produtos (Queirós, 

2011). Desde então a ANF tem continuado a realizar um forte investimento ao nível da 

comunicação, focada na proximidade, confiança e ligação da comunidade à farmácia. A 

marca “Farmácias Portuguesas” atinge hoje em dia elevada notoriedade, contado com 

cerca de 1 milhão de adesões de utentes ao cartão de fidelização (Queirós, 2011). 

Segundo a informação disponível no seu website a AFP arrancou em 1990 com um 

pequeno grupo de 6 farmácias, que por não aceitar as regras impostas pela única 

associação vigente à época (a ANF), optou por fundar uma nova associação com o 

espírito, que prevalece, de “servir as farmácias, e não, servir-se das farmácias”. Com um 

número crescente de associados, a AFP oferece um conjunto de serviços desde o apoio 

administrativo e contabilístico, a um gabinete jurídico e um departamento de Marketing. 

Embora estas associações desempenhem um papel importante para os seus associados, 

surge a necessidade das farmácias encontrarem novas soluções e sinergias que lhes 

permitam recuperar ou manter a sua competitividade e rentabilidade. 

 

2.4.3. Redes de Farmácias em Portugal 

Em Portugal, as sinergias e a constituição de redes de farmácias são já uma realidade 

incontornável. Em entrevista à revista Farmácia Distribuição nº 252 (edição de 

março de 2013), Maria Helena Castro Machado, presidente da direção da AFP, aponta 

para o fenómeno da constituição de grupos de farmácias, como algo que está “na 

moda”, como uma tendência para fugir à crise: “As farmácias são micro e pequenas 

empresas que também estão sujeitas à racionalidade dos atos de gestão, em que as 

sinergias são um instrumento fundamental, sobretudo num contexto de contração 

económica” (NetFarma, 2013). 

Segundo o mesmo artigo a realidade é que cada vez mais farmácias se unem para 

encontrar sinergias quer ao nível das compras, otimização de custos, ou no 
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desenvolvimento de imagem de marca. A concentração de farmácias sob a mesma 

entidade (máximo de 4 farmácias) é também cada vez mais usual. No entanto esta nova 

realidade é ainda olhada com alguma desconfiança por boa parte do setor. A ideia de 

que o farmacêutico, ao fazer parte de uma rede, pode perder parte da liberdade enquanto 

proprietário da sua farmácia é apontada como uma das consequências mais negativas. 

Para além disto, tanto a liberalização da propriedade da farmácia como a criação de 

grupos/redes de farmácias podem levar a que algumas destas organizações atuem com 

pouca transparência. Como exemplo desta situação, é apontada a polémica que afetou o 

grupo de Farmácias Progresso no ano de 2012 com o possível envolvimento em burlas, 

propriedade ilegal e exportação paralela de medicamentos (NetFarma, 2013). Embora 

ainda não atinjam a dimensão das redes existentes em França ou no Reino Uido, as 

redes de farmácias vêm ganhando algum espaço no panorama da farmácia comunitária 

portuguesa. É possível destacar algumas das redes de farmácias que mais se têm 

evidenciado como são os casos da Rede Barral ou do Grupo Praxis (com cerca de uma 

dezena de farmácias cada), e a Rede Claro (45 farmácias). No entanto o expoente 

máximo desta nova realidade pode ser encontrado no Grupo Holon, onde podemos 

encontrar uma rede baseada na cooperação estratégica composta por 298 farmácias (a 

13 de Abril de 2015). 
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3. Questões de Investigação 

De modo a beneficiar por completo daquilo que são as vantagens de pertencer a uma 

rede de cooperação interorganizacional, é importante que as empresas que a constituem 

abdiquem, de certa forma, de alguma da sua liberdade individual e permitam à rede 

cooperativa coordenar certos aspetos do seu negócio de acordo com regras criadas pelo 

grupo (Albers, 2005). O sistema de governance reflete precisamente a forma como a 

rede está organizada e estruturada e os vários mecanismos de regulação e controlo 

utilizados para garantir a viabilidade da rede a longo prazo (Albers, 2005 e 2010; 

Provan & Kenis, 2007). Centrando esta temática no setor da farmácia comunitária 

portuguesa é possível verificar que o surgimento de redes de farmácias é uma realidade 

extremamente atual (Gouveia, 2010; NetFarma, 2013). A definição de um modelo e de 

mecanismos de governance em redes de farmácias tem um papel ainda mais 

determinante do que na maioria dos setores de atividade. Isto porque muitos dos 

profissionais deste setor foram construindo, ao longo do tempo, uma mentalidade de 

claro individualismo que não se coaduna de todo com os princípios de cooperação e 

flexibilidade sobre os quais assentam as redes interorganizacionais (NetFarma, 2013). 

Importa portanto compreender como se estruturam e organizam estas entidades. 

Questão 1: Como está estruturado o Sistema de Governance (Modelos e 

Mecanismos) numa rede de farmácias? 

Embora a definição de um modelo e de mecanismos de governance adequados seja 

fundamental para a viabilidade da rede, esta também necessita de implementar práticas 

de gestão que melhorem o desempenho da rede como um todo, bem como de cada 

empresa em particular (Hibbert, Huxham & Smith Ring, 2008; Wegner & Padula, 

2010). A cooperação entre farmácias deve ter em conta, por exemplo, a existência de 

interesses comuns mas nem sempre consensuais, a necessidade de planear estratégias e 

atividades, de deter uma comunicação eficiente ou de disponibilizar determinados 

serviços às empresas da rede que as tornem mais competitivas e rentáveis. (Grandori & 

Soda, 1995; Wegner & Padula, 2010). Torna-se assim fundamental conhecer a gestão 

prática adotada em redes de farmácias, que começam a ser reconhecidas com uma das 

soluções mais viáveis para ultrapassar o conturbado momento que o setor atravessa. 

Questão 2: Como estão organizadas as Práticas de Gestão numa rede de 

farmácias? 
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4. Metodologia 

4.1. Estudo de Caso 

A metodologia utilizada na presente tese é o estudo de caso. (Yin, 2009). O estudo de 

caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação geralmente utilizada para 

estudar um fenómeno ou evento contemporâneo no seu contexto natural. É utilizado 

quando o conhecimento sobre o fenómeno é pequeno e/ ou as teorias para a explicação 

do mesmo não estão bem definidas ou não são adequadas, sendo considerada a melhor 

forma de responder a questões de “como” e “porquê” (Halinen & Tornroos, 2005; Yin, 

2009). Nos últimos anos, o estudo de caso tem-se tornado bastante popular quando se 

trata de estudar empresas, constituindo um caminho muito útil para a obtenção de 

conhecimento interno das mesmas e dos seus processos (Nevado, 2009). Tendo como 

objetivo estudar a governance e gestão de redes de farmácias esta investigação aborda 

uma realidade extremamente atual e uma área em que o conhecimento é bastante 

restrito. Desta forma optou-se pela realização de um estudo de caso único acerca da rede 

de Farmácias Holon, uma vez que é a maior e mais prestigiada rede de farmácias 

portuguesa.  

Foi utilizada uma abordagem qualitativa na realização desta investigação. O método 

qualitativo coloca a ênfase na compreensão, partindo do ponto de vista de um 

entrevistado ou de um informante, investigando junto dos acontecimentos e realizando 

uma análise mais subjetiva. Predomina uma orientação exploratória e explicativa, bem 

como mais centrada no processo do que nos resultados (Nevado, 2009). 

4.2. Processo de Recolha de informação  

O uso de múltiplas fontes de evidência é fundamental para a obtenção de perspetivas 

diferentes que possam explicar o mesmo fenómeno, criando condições para uma 

triangulação dos dados durante a fase de análise dos mesmos (Nevado, 2001; Yin, 

2009). O estudo de caso realizado teve por base a recolha e análise de dados na forma 

de entrevista, observação participante e análise de dados secundários. 

A entrevista é uma das fontes de informação mais importantes nos estudos de caso (Yin, 

2009), sendo que as entrevistas semiestruturadas vêm ganhando uma importância 

crescente (Flick, 2004). Uma das vantagens deste método é permitir ao investigador 

ajustar e adaptar os diversos temas a discutir com os entrevistados, de acordo com o 

contexto e o decorrer da conversa (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Foi então 
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realizada uma entrevista com o Dr.Pedro Pires, administrador da Holon SGPS, fundador 

e gestor da rede de Farmácias Holon, no dia 24/04/2014 com a duração de 3 horas, 

tendo ocorrido nas instalações da empresa Holon SGPS (Anexo 1). Foi também 

realizada uma entrevista semi-estruturada a dois Diretores Técnicos de Farmácias 

pertencentes a rede (Anexo 2). A primeira ocorreu no dia 21/07/2015 e a segunda no dia 

23/07/2015, ambas em Farmácias na zona da Grande Lisboa. 

No que toca à observação participante, Yin (2009) refere que este é um método 

interativo de recolha de informação, em que o investigador não é meramente um 

observador passivo, mas pode assumir uma variedade de papéis no estudo de caso, 

podendo mesmo participar em acontecimentos a serem estudados. Segundo Flick (2004) 

e Rodríguez, Flores & Jiménez (1999) a observação participante é um dos 

procedimentos de observação mais utilizados na investigação qualitativa. Deste modo, o 

investigador teve a oportunidade de aplicar este método de recolha de informação no dia 

7 de Março de 2014, nas instalações da Holon GSPS, onde assistiu e participou em 

várias ações de formação que são ministradas aos novos colaboradores. Durante todo o 

dia foi possível ao investigador aprofundar os seus conhecimentos acerca do 

funcionamento geral da rede, participar ativamente nas ações de formação em causa, 

colocando questões e debatendo ideias, bem como estabelecer alguns contactos mais 

informais com alguns dos diretores e colaboradores dos vários departamentos da 

estrutura central e das Farmácias Holon. 

Os dados secundários foram obtidos com recurso a fontes documentais relacionadas 

com a temática, nomeadamente entrevistas cedidas por administradores da Holon SGPS 

a alguns media específicos do setor, informação constante do sitio oficial da internet das 

Farmácias Holon bem como a brochura institucional da organização.  

 

4.3. Análise de Dados 

De modo a analisar os dados recolhidos através das múltiplas fontes utilizadas, foi 

criado um sistema de divisão da informação semelhante ao utilizado ao longo do 

enquadramento teórico e da própria entrevista. Inicialmente foi realizado um breve 

enquadramento acerca da história, fundamento e universo empresarial Holon. De 

seguida, a informação recolhida foi dividida em 2 grandes segmentos: Governance e 

Práticas de Gestão. Dentro do Sistema de Governance, a divisão resultou na Macro 

Governance e Micro Governance. Esta última foi segmentada nas duas dimensões 
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apresentadas no enquadramento teórico: Instrumental e Estrutural. Ambas foram 

divididas nos respetivos pontos-chave. As Práticas de Gestão foram também analisadas 

tendo em conta as 4 vertentes identificadas na revisão da literatura. 

5. Estudo de Caso 

5.1. Farmácias Holon - Caracterização 

As Farmácias Holon são uma rede nacional de farmácias independentes e autónomas 

que partilham uma mesma marca, imagem e forma de “estar e ser Farmácia”. O 

principal objetivo deste projeto passa por otimizar a forma como as Farmácias 

desenvolvem a sua atividade no dia-a-dia, contribuindo para uma melhoria significativa 

do nível de serviço prestado ao utente, bem como da rentabilidade da própria farmácia. 

Este projeto teve como base a constituição, em 2006, de uma central de compras que 

servia cerca de 60 farmácias. Compreendendo o potencial que as sinergias entre 

farmácias poderiam oferecer, para além das simples compras conjuntas, nasce em 2008 

o Grupo Holon. Com um modelo de negócio inovador e único no setor da farmácia 

comunitária portuguesa, este projeto pretende contribuir para a mudança de um setor até 

então marcado pela individualidade e conservadorismo. Embora visto com alguma 

desconfiança por boa parte do setor, esta organização defende um modelo de farmácia 

centrado no utente, que valorize o papel do profissional de farmácia e que contribua de 

maneira decisiva para a adoção de estilos de vida saudáveis, e para uma maior adesão à 

terapêutica por parte da população. Pretende-se construir um modelo de “Farmácia 

Parceira”, em que todos os intervenientes (utentes, farmácias, industria farmacêutica, o 

Estado e outras entidades comparticipadoras de medicamentos) beneficiem a curto, 

médio ou longo prazo.  

Em Novembro de 2012, ocorre um processo de rebranding e a marca “Grupo Holon” dá 

lugar à marca “Farmácias Holon” (Anexo 2). 

Hoje em dia (a 13 de Abril de 2015) a rede Farmácias Holon é composta por 298 

farmácias, num universo nacional de cerca de 2900 farmácias (INE-PORDATA, 2014) 

distribuídas por uma parte significativa do território de Portugal Continental, bem como 

pelas Regiões Autónomas.  

Tal como será percetível ao longo desta investigação o modelo de gestão operacional da 

rede de Farmácias Holon está assente em dois grandes pilares: a cooperação estratégica 

entre farmácias e a centralização de atividades.  
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5.1.1. Universo Empresarial Holon 

Para além das várias farmácias que ao aderirem à rede continuam independentes e 

autónomas, mantendo-se na totalidade na posse dos seus proprietários, o universo 

empresarial Holon conta com mais 5 empresas que são o suporte para todo este projeto 

(Anexo 3): 

 

Holon, LDA  - A esta empresa estão associados todos os departamentos da estrutura 

central (à exceção do departamento Financeiro) e respetivos colaboradores que prestam 

serviços às farmácias da rede. 

 

Mps Markfarma  – Empresa responsável pelo desenvolvimento e implementação de 

produtos de Marca Própria, disponíveis apenas nas Farmácias Holon. 

 

Mps Farmacêutica – Fornece apoio logístico às Farmácias Holon, sempre que 

necessário. Dedica-se à exportação de medicamentos e produtos de saúde em especial 

para Países de Língua e Expressão Portuguesa.  

 

Hollyfar - Marcas e Comunicação – Empresa responsável pela publicação de algumas 

das mais importantes revistas do setor farmacêutico português como a” Farmácia 

Distribuição” ou o “Marketing Farmacêutico.”  

 

Holon SGPS – Detém a totalidade das 4 empresas acima referidas. O capital social 

desta empresa está dividido em percentagens diferentes pelos 3 farmacêuticos sócios e 

fundadores do projeto (atualmente administradores executivos da empresa), algumas das 

farmácias que pertencem à rede, e por alguns colaboradores aos quais é permitido a sua 

aquisição como recompensa pela sua dedicação e lealdade ao projeto. 
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5.1.2. Estrutura Central da Rede 

Embora todas as empresas tenham um papel importante no sucesso da rede, foi criada 

uma estrutura central de apoio permanente à mesma, na qual se incluem: 

 Administração da Holon SGPS: Constituída pelo Dr. Diogo Cruz, Dr. Nuno 

Machado e Dr. Pedro Pires, Gestores da Rede de Farmácias Holon e também 

eles proprietários de farmácias que pertencem à rede. 

 Departamento de Marketing e Comunicação: Liderado pelo Dr. Pedro 

Diamantino, é responsável por toda a comunicação e promoção da rede, bem 

como pela negociação centralizada com a indústria farmacêutica. 

 Departamento de Recursos Humanos: Dirigido pela Dra. Ângela Botelho, é 

responsável pelo recrutamento e seleção, formação e avaliação das equipas de 

profissionais que constituem as farmácias da rede, bem como dos profissionais 

dos diversos departamentos da estrutura central de apoio às farmácias.  

 Departamento de Projetos e Serviços: Liderado pela Dra. Ema Paulino, tem 

como missão apoiar as farmácias da rede na implementação de serviços a serem 

prestados aos utentes, na realização de projetos de dinamização e interação com 

instituições, associações de doentes e com a comunidade em geral.  

 Departamento Financeiro: Dirigido pelo Dr. Rui Gonçalves, está diretamente 

ligado à Holon SGPS. É responsável pela vertente financeira de todo o grupo e 

pelo apoio às diferentes farmácias em tarefas como a análise financeira do 

negócio ou apresentação das mesmas junto da banca ou de fornecedores.  
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5.2. Resultados – Apresentação, Análise e Discussão  

A apresentação, analise e discussão dos resultados que se segue será feita tendo como 

base as duas questões de investigação anteriormente apresentadas e que funcionaram 

como linha orientadora deste estudo. 

5.2.1. Como está estruturado o Sistema de Governance (Modelos e 
Mecanismos) numa rede de farmácias? 
 

5.2.1.1. Macro Governance 

No que toca ao Modelo de Governance da rede de farmácias Holon é possível afirmar 

que estamos perante um modelo híbrido entre a Organização Líder e a Organização 

Administrativa da Rede, embora se aproxime mais desta última tipologia. A Holon 

SGPS e todas as empresas por esta detida funcionam como o centro da rede, em volta 

do qual se posicionam as diversas farmácias que a compõem. Não é possível afirmar 

que se trata de um modelo de Organização Líder puro uma vez que a Holon SGPS e a 

estrutura de apoio que está montada não são uma das empresas (farmácias) que 

compõem a rede. Neste tipo de modelo, as atividades e decisões-chave são coordenadas 

por um dos membros da rede, que age como líder sendo responsável pela gestão da 

mesma. O ponto forte deste modelo de governance é a eficiência e legitimidade 

proporcionada pela organização líder. Uma limitação é o fato de que esta organização 

pode tentar impor a sua própria agenda e dominar os demais participantes da rede, 

causando ressentimento e resistência (Provan & Kenis, 2007). Embora se possa atribuir 

a esta estrutura um papel de liderança (daí o facto de não se excluir por completo este 

modelo), a mesma foi formada pelas próprias farmácias da rede, sendo o seu capital 

social detido em parte pelas próprias Farmácias. Como referido pelo Dr.Pedro Pires, 

administrador da Holon SGPS este “foi um projeto criado pelas farmácias para as 

farmácias”, não havendo portanto uma posição de domínio da Holon SGPS em relação 

às farmácias que constituem a rede, mas sim um papel de coordenação.  

No entanto este também não é um modelo puramente de OAR, uma vez que os autores 

referem que para tal acontecer este entidade/centro da rede não deve ser uma nova 

empresa criada especificamente para o efeito, mas sim um conjunto de pessoas 

designadas pelas empresas da rede para se dedicarem em exclusivo à gestão e 

coordenação da mesma (Provan & Kenis, 2007). Embora esta entidade tenha sido criada 
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pelas farmácias da rede e o seu papel vá de encontro ao expectável para uma OAR, foi 

formado um conjunto de empresas autónomas e com recursos próprios que têm como 

uma das suas principais responsabilidades desempenhar esta função. Os autores 

defendem a importância de uma OAR que se possa dedicar exclusivamente à rede, e que 

não necessite de se desdobrar entre as suas atividades e a gestão da mesma. Neste 

modelo de governance as várias empresas podem interagir e trabalhar umas com as 

outras, mas as atividades e decisões chave são coordenadas através de uma entidade 

separada. As vantagens deste modelo são a sua eficiência, sustentabilidade e 

legitimidade tanto interna como externa. Como pontos fracos, há o risco que na busca 

de eficiência, as decisões passem a ser tomadas para os participantes pela OAR, mas 

não pelos participantes, o que pode levar a uma falta de participação efetiva das 

empresas na tomada de decisões (Provan & Kenis, 2007). 

5.2.1.2. Micro Governance - Dimensão Estrutural 

� Centralização 

No que toca ao processo de tomado de decisão na rede de Farmácias Holon, é possível 

afirmar que este é altamente centralizado. Os gestores da rede têm autonomia para 

tomar decisões quer sejam de carácter estratégico ou mais rotineiras, mas não menos 

importantes como por exemplo a negociação com fornecedores ou o estabelecimento de 

parcerias. Pedro Pires refere que “são as próprias farmácias que ao entrar na rede nos 

estão a pedir que em muitos aspetos sejamos nós a decidir por elas. É importante não 

esquecer que este é um processo de mudança, e que por isso mesmo pode em alguns 

momentos haver a necessidade de entrar em zonas de desconforto para as farmácias.”  

Segundo um dos Diretores Técnicos entrevistados “A estrutura central toma muitas das 

decisões sem consultar de um modo formal as farmácias da rede. É certo que isso pode 

em alguns momentos causar algum descontentamento, mas só assim é possível mudar o 

paradigma que se instalou neste setor de atividade”:  

Estudos desenvolvidos por Albers (2010) e Wegner e Padula (2010) indicam que a 

centralização da tomada de decisão torna este processo mais fácil, ágil, proactivo e 

guiado por oportunidades, limitando a diversidade de opiniões e interesses que pode 

dificultar o funcionamento em grupos maiores. É importante recordar que a rede Holon 

tem vindo a crescer em complexidade e em número de farmácias. Segundo Albers 

(2005, 2010) à medida que a rede ou aliança cresce em número de participantes, passa a 
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ser importante obter um nível maior de centralização nas decisões para que os objetivos 

coletivos possam ser alcançados. No entanto, esta situação pode também originar 

assimetrias de informação entre os decisores e os restantes participantes, podendo levar 

a comportamentos oportunistas ou a originar erosão da confiança dentro do grupo. Por 

isso mesmo a centralização da tomada de decisão em redes cooperativas não deve 

atingir o mesmo nível que em organizações tradicionais (Wegner & Padula, 2010). 

 

� Especialização 

A Especialização é essencialmente característica de redes em que as empresas 

apresentem recursos complementares, desempenhando cada uma delas papéis 

específicos no sentido de atingirem um objetivo global (Albers, 2005). De um modo 

geral, as farmácias que compõem a rede desempenham, à primeira vista, tarefas e 

atividades semelhantes. No entanto existe uma preocupação por parte dos gestores da 

rede em adaptar algumas tarefas e responsabilidades (por exemplo, objetivos de vendas 

diferentes ou serviços a disponibilizar aos utentes distintos entre farmácias), às 

diferentes farmácias consoante por exemplo, as suas características, recursos 

disponíveis, localização, público-alvo, ou tempo de pertença ao projeto. Tal como 

referido por um dos Diretores Técnico, “A nossa farmácia presta serviços que outras 

farmácias da rede não oferecem. E a estrutura central ajuda-nos a compreender quais 

fazem sentido (ou não) implementar.” Assim é possível criar um grau de especialização 

razoável que pode potenciar as características únicas e diferenciadores de cada farmácia. 

 

� Formalização 

No que toca à formalização, a rede de Farmácias Holon tem características bastantes 

especiais. Embora seja uma rede composta por um número significativo de empresas a 

relação entre estas e a Holon SGPS não está estabelecida através de qualquer 

mecanismo contratual. Segundo Pedro Pires, “Enquanto for possível vamos viver sem 

contratos. O nosso objetivo passa por sustentar a relação com base na aceitação moral 

daquilo que são os princípios Holon”.  

Estudos de Albers (2005, 2010) mostram que o aumento do número de membros da 

relação cooperativa está positivamente associado com a formalização da rede. Quanto 

maior o numero de participantes, maior a probabilidade de existirem diferenças em 
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relação a objetivos e estratégias, excesso de discussões sobre questões pontuais, 

múltiplas interpretações sobre como agir e como se comportar na rede e até mesmo 

comportamentos oportunistas. A formalização, através de mecanismos contratuais, 

regras, direitos e deveres e predefinição de procedimentos permite uma 

responsabilização e um conhecimento prévio sobre o funcionamento da rede, que pode 

contribuir para a atenuação destes problemas (Albers 2005 e 2010; Grandori & Soda, 

1995). Embora as regras, direitos e deveres estejam presentes e sejam do conhecimento 

de todos os participantes tal como confirmado pelos dois diretores técnicos 

entrevistados, os gestores da rede preferem assentar a relação entre a rede e o seu centro 

através do sentimento de pertença à marca Holon e ao projeto de mudança. É 

precisamente nesta ausência de formalização através de mecanismos contratuais que as 

Farmácias Holon mais se distanciam daquilo que é apontado como ideal pelos autores 

em relação à Dimensão Estrutural da Micro Governance (Grandori & Soda, 1995; 

Albers 2005 e 2010). 

Segundo os gestores da rede, e de modo a “compensar” esta ausência de mecanismos 

contratuais, deve ser feita uma boa triagem das farmácias que pretendem aderir ao 

projeto. No entanto os próprios administradores admitem que dependendo da evolução 

da rede e da própria exigência de alguns parceiros e fornecedores poderão ter que 

recorrer a mecanismos contratuais de uma forma mais regular. 

5.2.1.3. Micro Governance - Dimensão Instrumental 

� Coordenação 

Esta dimensão instrumental da governance tem um papel de destaque na rede de 

Farmácias Holon, em especial no que toca à padronização de processos/atividades. 

Muitas das atividades das farmácias que pertencem à rede são alvo de padronização, 

como por exemplo a gestão de stocks, a elaboração de montras ou a disposição espacial 

dos produtos. No entanto é importante destacar aquelas que devem ser consideradas as 

principais atividades e responsabilidades de uma farmácia comunitária: a dispensa e 

aconselhamento de medicamentos e produtos de saúde, bem como a prestação de 

serviços de saúde. Estas atividades são altamente padronizadas e em certa medida alvo 

de supervisão direta por parte da estrutura central.  

É colocado ao dispor de cada Farmácia o Manual do Serviço Farmacêutico Holon, onde 

é possível consultar fluxogramas de atendimento, bem um conjunto de protocolos de 
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Aconselhamento Farmacêutico, no sentido de uniformizar formas e regras de 

atendimento. Os diferentes serviços que estão ao dispor dos utentes estão também 

altamente padronizados, sendo que cada um deles conta com um manual específico 

(exemplo: Manual do Serviço de Nutrição) no qual é possível consultar informação 

pormenorizada em relação ao mesmo. “Esta padronização é essencial pois permite que 

dentro da nossa farmácia todos os colaboradores se comportem da mesma maneira 

perante o cliente, permitindo também que o consumidor final tenha a mesma 

experiência caso seja atendido numa Farmácia Holon em Lisboa ou na Madeira”, refere 

um dos Diretores Técnicos. O cumprimento ou não destes procedimentos é, desde 2011, 

aferido através de uma metodologia de visita de cliente mistério.  

Esta padronização das atividades core é vista como essencial por Albers (2005 e 2010), 

sendo que no caso em estudo contribui para uma maior homogeneização na 

apresentação do projeto Holon junto de parceiros e fornecedores, mas principalmente 

junto do utente/consumidor final.  

 

� Controlo, Motivação e Incentivos/Sanções 

As farmácias que constituem a rede vêm os seus resultados serem monitorizados 

mensalmente através de alguns indicadores como por exemplo, a margem da farmácia, 

taxa de penetração dos produtos de marca Holon ou serviços prestados aos utentes. 

Embora seja uma análise mais focada nos resultados, a rede não deixa de estar atenta à 

existência ou não de comportamentos cooperativos entre as várias farmácias. Estes 

procedimentos estão alinhados com a teoria de Albers (2005, 2010) que defende que 

estas duas dimensões devem ser regularmente avaliadas, sendo importantes para a 

compreensão do desempenho individual de cada empresa, mas também como forma de 

avaliar a efetividade das estratégias coletivas. 

Ainda no seguimento desta temática, Pedro Pires foi bastante claro aquando 

questionado acerca da existência de sanções ou advertências para as farmácias que não 

apresentam determinados resultados ou comportamentos: “Aqui não utilizamos sanções 

ou punições, num caso extremo a farmácia pode ser convidada a sair do projeto. Mas de 

um modo geral a própria farmácia chega sozinha à conclusão que deve sair.” Ambos os 

Diretores Técnicos corroboram esta questão. 

Em relação ao sistema de motivação e incentivos, é possível concluir que a rede de 

Farmácias Holon baseia o seu sistema motivacional em incentivos intangíveis. “As 
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grandes recompensas não são dadas pelo centro da rede, mas sim pelos utentes. Quanto 

melhor a farmácia cumprir, melhores serviços vai prestar, mais consumidores vai ter, 

maior será a sua margem e rentabilidade.” Nos vários relatórios mensais que a farmácia 

recebe, a mesma é classificada num sistema de ranking, sendo comparada com as 

melhores dez e com as farmácias mais semelhantes com a sua tipologia. Outra medida 

motivacional utilizada é a atribuição de prémios nos encontros Holon onde se premeia 

as melhores farmácias nas diferentes vertentes: “Isto é um reconhecimento para a 

farmácia, para a equipa e para a gestão”.  

A utilização de incentivos positivos ou negativos (sanções), permite tratar de forma 

diferente aqueles que não se unem à organização ou que contribuem insuficientemente 

para os interesses do grupo (Albers, 2005; Olson, 1999). Embora a rede em estudo 

utilize instrumentos motivacionais (incentivo positivo), é dada pouco importância à 

utilização de sanções. Nunca esquecendo a base cooperativa que está subjacente a este 

tipo de organização, as sanções podem contribuir de forma tão ou mais eficaz que os 

incentivos positivos para o sucesso da rede, servindo como garante da cooperação, 

controlando em certo ponto o comportamento dos empresários de modo a que ajam 

como esperado e de forma não oportunista (Albers, 2005). 

 

5.2.2. Como estão organizadas as Práticas de Gestão utilizadas numa 
rede de farmácias? 
 

� Seleção e Regulação dos membros da rede 

A rede de farmácias Holon em pouco mais de 8 anos quintuplicou o seu número de 

participantes, tendo como objetivo continuar a crescer mas de um modo sustentado. 

Segundo Pedro Pires, “é fácil encontrar farmácias que queiram entrar na rede, o difícil é 

encontrar farmácias que estejam dispostas a assumir por completo o processo de 

mudança”. Desta forma é feita uma avaliação das empresas que pretendem integrar o 

projeto, tentando compreender se os seus proprietários estão na realidade dispostos a 

assumir as alterações que o mesmo implica. Os gestores da rede não deixam de analisar 

outras questões como a localização e a faturação da farmácia, que embora importantes 

não são tao decisivas como a vontade de mudar e de implementar um novo modelo de 

farmácia. Tudo isto vai de encontro ao que os autores defendem no sentido de se 
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perceber se as potenciais novas organizações têm o perfil adequado para se adaptar à 

cultura cooperativa e às estratégias da rede (Grandori & Soda, 1995; Sydow, 2004). 

É importante referir que numa fase inicial do projeto era apresentado como 

contrapartida indispensável às novas farmácias a compra de um determinado valor 

mínimo de capital social da Holon SGPS. Assim garantia-se que as farmácias sentiam o 

projeto como seu, ao mesmo tempo que permitia um aumento de capital considerável, 

que se tornava fundamental para manter o projeto viável ao mesmo tempo que este 

crescia em tamanho e complexidade. Hoje em dia este investimento já não é exigido, 

ficando no entanto esta hipótese disponível a todas as farmácias que assim o desejem.  

No que toca ao processo de saída da rede, Pedro Pires refere que a partir do momento 

em que as farmácias não se encontram agradadas com o projeto e querem abandonar 

podem fazê-lo imediatamente. Esta situação vai de encontro a uma das características 

essenciais, na visão de Albers (2005, 2010), de uma rede de cooperação, a 

reversibilidade: opção de saída que as empresas possuem, a partir do momento em que 

os seus objetivos individuais não são mais atingidos e/ou não há mais alinhamento com 

os objetivos coletivos. Ambos os Diretores Técnicos referem que desde o início as suas 

farmácias sabem de um modo transparente todos os procedimentos referentes à entrada 

e saída do projeto cooperativo. 

Como é possível verificar a rede de Farmácias Holon apresenta políticas claras em 

relação à entrada, manutenção e saída dos membros no projeto, o que tem uma 

importância determinante para o sucesso do mesmo (Shipilov, Rowley & Aharanson, 

2006; Wegner & Padula, 2010). 

 

� Planeamento, Comunicação e Avaliação de Atividades 
 
Em relação ao planeamento de atividades a rede de Farmácias Holon desenha um plano 

de ações anual, onde descreve várias Atividades Principais a desenvolver em cada mês, 

Mensagem e Objetivos, Publico Alvo a que se destina e o Canal utilizado para a sua 

comunicação e realização. São atividades direcionadas para o consumidor final, sendo 

aquelas que irão ter notoriedade junto do mesmo. A rede tem também um conjunto de 

atividades de backoffice as quais têm também um Plano de Atividades específico.  

As atividades que vão sendo realizadas pela rede, são alvo de monitorização e avaliação 

constante tanto numa perspetiva individual (farmácia a farmácia) como numa perspetiva 

mais macro. 
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Ainda dentro do tema da avaliação e quando questionado acerca da possibilidade das 

farmácias da rede terem a oportunidade de avaliar o desempenho da estrutura central, 

Pedro Pires refere o seguinte: “Estamos a construir um processo de Avaliação de 

Desempenho, desde a administração ao colaborador da farmácia. No entanto ainda não 

implementamos qualquer tipo de avaliação da farmácia para a estrutura central. Não sei 

será uma boa prática criar este binómio “nós e eles”. É algo que teremos que avaliar.” 

Em relação a este tema um dos Diretores Técnicos sublinha o seguinte “É verdade que 

não há um momento de avaliação da estrutura central. É certo que as farmácias (tal 

como a nossa faz) podem ir dando feedback acerca dos mais variados assuntos, mas 

acredito que a maioria das farmácias iria valorizar algo mais formal” 

É importante realçar que todas as atividades e ações, bem como os resultados e 

avaliações das mesmas são comunicadas e partilhadas com as farmácias da rede. De um 

modo geral a comunicação dentro da rede ocorre presencialmente de modo mais 

informal ou em reuniões com os diversos departamentos e equipas dos projetos, mas 

também por telemóvel, correio eletrónico e portal institucional.  

A rede de Farmácias Holon parece demonstrar uma clara preocupação no que toca à 

planificação, comunicação e avaliação das suas atividades. Estas práticas são apontadas 

pelos autores como extremamente importantes na gestão de uma organização deste tipo. 

Uma rede de empresas que planeie as suas atividades consegue refletir melhor os 

interesses dos participantes nas suas estratégias e ações (Grandori & Soda, 1995). Uma 

correta comunicação torna transparentes todas as atividades desenvolvidas, permitindo o 

acesso a informação importante a todos os intervenientes (Grandori & Soda, 1995; 

Wegner & Padula, 2010). 

Por fim, a avaliação regular das atividades desenvolvidas permite compreender se na 

realidade estas estão a atingir ou não os resultados desejados. Se é certo que esta 

avaliação é prática regular da rede de farmácias Holon, não podemos deixar de destacar 

que as farmácias não têm ainda oportunidade de avaliar as atividades desenvolvidas e 

definidas centralmente, os serviços que lhes são prestados, ou no fundo a própria gestão 

global da rede. Se é compreensível a justificação apresentada (evitar uma bipolarização 

entre estrutura central e farmácias), esta avaliação realizada nos moldes adequados 

poderia ser um importante mecanismo de correção de inconformidades e de melhoria 

contínua, para além de permitir às farmácias uma maior participação e influencia na 

gestão da organização à qual pertencem (Sydow, 2004). 
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� Motivação à troca de informação/conhecimento, aprendizagem e inovação 

“…O forte espírito de grupo e de colaboração entre as Farmácias Holon permite criar 

pontes de benchmarking das melhores práticas nos vários domínios de atividade 

permitindo, assim, o nascimento de um novo conceito de Farmácia...” Esta citação pode 

ser encontrada na brochura institucional da rede de Farmácias Holon e espelha bem a 

importância atribuída ao fato da cooperação entre as várias farmácias da rede puder 

resultar na construção e na partilha de informação e conhecimento. No entanto e tal 

como referido por Pedro Pires esta replicação de práticas deve ser realizada com cautela 

e de modo padronizado: “Temos como objetivo que haja a replicação das melhores 

práticas. Mas não é necessário que as farmácias falem constantemente umas com as 

outras para que isso aconteça. Como é óbvio é bom que as farmácias mantenham o 

contato e troquem informações, é algo que procuramos aditivar e que fomenta o espírito 

de grupo. No entanto não é necessário que a farmácia X pergunte à Y como se faz 

determinada tarefa. Isso é o papel da estrutura central. Até porque se as farmácias o 

fizerem correm o risco de replicar práticas que não são as mais corretas. Tentamos 

sempre perceber onde está a melhor prática e replicamos.” 

A rede Holon promove também a realização de encontros com todos os membros que 

fazem parte do projeto, com o objetivo de partilhar ideias, gerar inovação e potenciar o 

sentimento de pertença ao grupo. Para além disso as várias farmácias são incentivadas a 

participar em diversos eventos do setor.  

É possível então concluir que a estrutura central da rede procura cumprir o seu papel de 

promotora e facilitadora da troca de conhecimento e informação entre os participantes, 

algo que é considerado essencial por Balestrin, Vargas & Fayard (2008), bem como na 

promoção do aprofundamento da relação entro os membros do grupo, com o objetivo de 

potenciar o sentimento de pertença a um projeto, tal como defendem Gulati, Nohria e 

Zaheer (2000).  

 

� Portefólio de Serviços disponibilizados aos membros da rede 

No seguimento do que é recomendado por Wegner & Padula (2010), a estrutura central 

da rede Holon disponibiliza às várias farmácias (mediante o pagamento de um fee 

mensal) um conjunto de serviços alargado e altamente especializado, com o objetivo de 

as ajudar na interiorização e manutenção do projecto Holon, tornando-as mais 
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competitivas, rentáveis e apetecíveis ao consumidor final. De seguida são apresentados 

os diversos serviços acompanhados de uma breve descrição dos mesmos: 

 

1. Central de Negociação e de Serviços Partilhados  

A centralização de todas as atividades de backoffice apresenta-se como uma das 

prioridades na implementação do conceito Holon. A implementação de uma central de 

negociação e de serviços partilhados para todos os fornecimentos e serviços externos 

permite libertar recursos consideráveis, passíveis de serem reinvestidos. Esta 

centralização, importante na redução dos custos operacionais das farmácias, permite 

minimizar as atividades de baixo valor que podem ser centralizadas numa única 

estrutura, criar dimensão, volume e posicionamento capaz de desenvolver parcerias 

sólidas com a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e importantes players do setor.  

 

2. Consultoria em Arquitetura e Construção 

Ser uma Farmácia Holon implica ter uma imagem comum e agir de acordo com as 

normas e conceito da marca. Por isso mesmo, por vezes, há a necessidade de ocorrerem 

remodelações mais ou menos profundas nas várias farmácias. Neste sentido, a estrutura 

central apoia as Farmácias nos projetos de transformação dos seus espaços e layout. 

 

3. Gestão do Ponto de Venda 

Respeitando as características de cada farmácia, a estrutura central definiu algumas 

orientações e procedimentos no que toca à gestão de espaço e segmentação de 

categorias, de modo a padronizar a experiencia de compra (de produtos ou serviços) dos 

utentes das farmácias Holon. A fachada e a montra das Farmácias Holon são locais por 

excelência para comunicar a marca e a imagem institucional, promovendo a farmácia, 

os seus profissionais e os serviços prestados. O espaço de cada farmácia deve ser 

pensado ao detalhe de modo a promover a sua utilização por parte do utente numa 

atitude livre, onde este pode ser aconselhado pelos profissionais de farmácia sempre que 

desejar. Isto é conseguido através da implementação de áreas definidas e identificadas 

mediante um sistema de segmentação do espaço e dos próprios produtos por categorias 

e subcategorias. 
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4. Ações de Marketing e Comunicação 

As farmácias que pertencem a esta rede contam com planos de comunicação e 

fidelização do utente que são delineados anualmente. São planos que cruzam campanhas 

de produto com ações de comunicação e merchandising, que embora sejam criativos e 

arrojados têm sempre em conta as especificidades do setor e de cada Farmácia.  

 
 

5. Consultoria e Manutenção Informática  

As Farmácias Holon têm acesso a um conjunto de soluções informáticas, e respetivo 

acompanhamento, que cobrem as necessidades de análise e gestão dos dados 

farmacêuticos. Além disso, dispõem de um portal institucional, através do qual têm 

acesso a informação diretamente relacionada com o grupo (suas formas de atuação, 

novos procedimentos, parceiros, evolução); com os setores farmacêutico e da saúde.  

 

6. Recursos Humanos  

Nas Farmácias Holon as pessoas são imprescindíveis na implementação do conceito 

Holon e no reforço da sua identidade. O desenvolvimento de competências destes 

profissionais tem como objetivo máximo a melhoria contínua do serviço prestado à 

comunidade. Por isso mesmo as Farmácias Holon têm à sua disposição um serviço 

transversal no que toca à Gestão dos seus Recursos Humanos sendo apoiadas em 

processos como o Recrutamento e Seleção, Formação e Avaliação de Desempenho.  

 

7. Serviços e Projetos  

As Farmácias Holon têm acesso a um conjunto de profissionais de saúde 

(farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e podologistas) que estão diretamente 

ligados ao Departamento de Projetos e Serviços, os quais são responsáveis pela 

prestação de um vasto leque de serviços aos utentes. Para além dos serviços prestados 

pelas próprias equipas das farmácias (Serviço Check Saude, com medição da Pressão 

Arterial, Glicemia, Colestrol, etc; Consulta Farmacêutica, Administração de Vacinas), 

os prestadores de serviços são responsáveis pela implementação e desenvolvimento de 

serviços de Nutrição, Pé Diabético, Podologia, Dermofarmácia e Reabilitação Auditiva. 

Para além destes serviços algumas das farmácias disponibilizam também outros menos 

usuais como a recolha de amostras biológicas em parceria com um laboratório de 

análises clínicas ou a marcação de exames e a posterior recolha dos resultados na 
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farmácia. Contam também com o apoio da estrutura central para a realização de 

diversos projetos, sejam os mesmos iniciativos da rede ou da própria farmácia (parcerias 

com escolas, rastreios, Caminhadas Holon ou Workshops, por exemplo). 

8. Produtos Marca Própria 

Outro elemento que diferencia as Farmácias Holon é o desenvolvimento e a 

implementação de marca própria em várias categorias de produtos, como por exemplo a 

Dermocosmética, a Higiene Oral ou a Medicação Familiar. Estes produtos são vendidos 

exclusivamente nas Farmácias Holon e pretendem garantir ao consumidor acesso ao um 

produto com um padrão de qualidade idêntico aos das marcas mais vendidas do 

segmento, mas a um preço mais acessível. 

 

9. Logística 

As farmácias Holon contam também com o apoio logístico de uma das empresas do 

grupo, a Mps Farmacêutica, que complementa sempre que necessário o serviço prestado 

pelas empresas que habitualmente desempenham este papel no setor farmacêutico. 

6. Conclusões, Limitações e Investigação Futura 

A rede de Farmácias Holon, embora seja um projeto recente, apresenta um grau de 

maturidade e complexidade digno de relevo. Juntar cerca de 300 empresas de um dos 

setores mais tradicionais e legislados da economia portuguesa em torno de um projeto 

de rutura e de mudança é algo que merece um olhar atento e que justifica toda a 

dedicação colocada nesta investigação.   

Em relação ao Modelo de Governance da rede é possível concluir que as farmácias 

Holon utilizam um modelo híbrido entre a Organização Líder e a Organização 

Administrativa da Rede, embora possa tender mais para este ultimo modelo.  

Os Mecanismos de Governance foram analisados à luz de duas dimensões: a estrutural e 

a instrumental. Em relação à dimensão estrutural, esta rede apresenta um grau de 

centralização da tomada de decisão bastante elevado, um grau de especialização 

razoável, e um grau de formalização baixo. No que toca à Dimensão Instrumental da 

Governance, a Coordenação tem um papel extremamente relevante na rede de 

Farmácias Holon, com especial destaque para a padronização de processos e atividades. 

O controlo, espelhado na monitorização de resultados e comportamentos é uma 
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dimensão à qual também é dada importância. Em relação à utilização de instrumentos 

motivacionais, a rede aposta essencialmente na utilização de incentivos positivos 

intangíveis, sendo a utilização de sanções altamente reduzida.  

Dentro daquilo que são as Práticas de Gestão de uma rede de empresas, as Farmácias 

Holon apresentam políticas bastante bem definidas na seleção e regulação dos membros 

da rede, demonstrando também de um modo geral preocupação na planificação, 

comunicação e avaliação das suas atividades. A Motivação à troca de 

informação/conhecimento entre os diversos participantes, bem como a preocupação com 

aprendizagem e inovação estão também bastante presentes. Por fim, é possível afirmar 

que a rede cumpre o seu papel na disponibilização de uma variedade bastante 

interessante de serviços às várias farmácias que fazem parte do projeto.  

 

O estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o fato de privilegiar a visão da 

estrutura central da rede e de apenas dois dos muitos Diretores Técnicos de Farmácias 

Holon. Embora os objetivos do estudo tenham sido cumpridos (ninguém melhor que os 

gestores da rede para apresentar a Governance e Práticas de Gestão da mesma), a visão 

mais detalhada de mais proprietários de farmácias da rede, ou até mesmo a opinião de 

clientes, fornecedores ou concorrentes poderia ser uma mais-valia para o estudo.  

No que diz respeito a futuras investigações acerca deste tema seria interessante explorar 

alguns pontos onde a Governance e as Práticas de Gestão das Farmácias Holon estão 

mais distantes daquilo que é a literatura utilizada como base nesta investigação. Seria 

interessante perceber até que ponto o fraco grau de formalização, essencialmente no que 

toca a mecanismos contratuais, e a ausência de sanções pré-definidas para quem não 

cumpre as regras/procedimentos pode influenciar negativamente o desempenho global 

da rede (ausência de responsabilização e/ou comportamentos oportunistas, por 

exemplo). Outro ponto com potencial para ser aprofundado prende-se com o impacto 

que teria a introdução de um mecanismo que permitisse às farmácias da rede avaliar a 

gestão praticada pela estrutura central. 

Numa perspetiva de complementaridade, poderá também fazer sentido a realização de 

um estudo mais abrangente, através de uma abordagem mais quantitativa. Uma opção a 

ter conta seria, por exemplo, o envio de questionários on-line a todas as farmácias do 

país. Deste modo e, obtendo uma boa taxa de resposta, poderia ser possível caracterizar 

com alguma exatidão o panorama geral das redes de farmácias em Portugal, quais as 
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crenças/expectativas dos proprietários/diretores técnicos em relação ao tema e, por 

exemplo, também comparar as diferentes realidades entre farmácias que pertencem a 

redes e farmácias que continuam a operar no mercado de forma isolada. 

Este trabalho é apenas um ponto de partida no estudo da constituição de grupos/rede de 

farmácias em Portugal. Sendo uma realidade ainda relativamente embrionária no nosso 

País, parece existir uma clara tendência para que o exemplo de países como a França 

seja replicado em Portugal, e as redes de farmácias ganhem um espaço de grande 

relevância no mercado farmacêutico nacional. Por isso mesmo muito haverá para 

explorar, discutir e refletir acerca de um tema que não sendo consensual tem e terá cada 

vez maior importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

35 
 

Referências Bibliográficas 
 
AFP. História, Missão, Posicionamento, Organização e Serviços. Disponível em: 

http://www.portaldasfarmacias.com/ 

 
Albers, S. (2005). The design of alliance governance systems. Koln, Deutschland: 

KolnerWissenschaftsverlag. 

 

Albers, S. (2010). Configurations of alliance governance systems. Schmalenbach 
Business Review, 62: 204-233. 
 
 

Balestrin, A., Vargas, L., & Fayard, P. (2008). Knowledge creation in small-firm 

network. Journal of Knowledge Management, 12(2): 94-106. 

 

Best, M. (1990). The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring. 

Cambridge: Harvard University Press. 

 

Castells, M. (2007). Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume 1: A 

Sociedade em Rede. (3.ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Combs, J., & Ketchen, D. (1999). Explaining interfirm cooperation and performance: 

toward a reconciliation of predictions from the resourcebased view and organizational 

economics. Strategic Management Journal, 20: 867-888. 

 

Corvelo, S., Moreira, P., & Carvalho, P. (2001). Redes Interorganizacionais. Lisboa: 

INOFOR. 

 

Dacin, T., Reid, D. & Smith Ring, P. (2008). Alliances and Joint Ventures: The Role of 

Partner Selection from an Embeddedness Perspective. InCropper, S., Ebers, M., 

Huxham, C., & Smith Ring, P. The Oxford handbook of inter-

organizationalrelations.Oxford, England: Oxford University Press. 

 

Das, T., & Teng, B. (2003). Partner analysis and alliance performance. Scandinavian 

Journal of Management,19(3): 279–308.  



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

36 
 

Ebers, M. (1997). Explaning Inter-Organizational Network Formation. In: Ebers, M. 

The Formation of Inter-Organizational Networks. Oxford, Engalnd: Oxford University 

Press. 

 

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata. 

 

Gouveia, M. (2010). Plano De Negócio U2B:Unidade de Negócio “Grupos de 

Farmácia”- universo empresarial UDIFAR. Tese de Mestrado, ISCTE-IUL. 

 

Granada, E. (2008). Agrupaciones de farmacias ¿Oportunidad o necesidad?.Economía y 

Salud - FarmaciaProfesional, 22(8): 4-9. 

 

Grandori, A., & Soda, G. (1995). Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and 

forms. Organization Science,16(2): 183-214. 

 

Gulati, R. (1998). Alliances and Networks. Strategic Management Journal, 19: 293–317 

 
Gulati, R., & Singh, H. (1998). The Architecture of Cooperation: managing 

coordinationcosts and apropriation concerns in strategic alliances. Administrative 

Science Quarterly, 43(4): 781-814. 

 
Gulati,R., Nohria, N., & Zaheer, A. (2000). Strategic Networks. Strategic Management 

Journal, 21: 203-215. 

 

Halinen, A., & Törnroos, J. (2005). Using Case Methods in the Study of Contemporary 

Business Networks. Journal of Business Research, 58 (9): 1285-1297. 

 
Hibbert, P., Huxham, C., & Smith Ring, P. (2008). Managing collaborative inter-

organizational relations. In  Cropper, S., Ebers, M., Huxham, C., & Smith Ring, P. The 

Oxford handbook of inter-organizationalrelations. Oxford, England: Oxford University 

Press.  

 

Human, S., & Provan, K. (1997). Emergent Theory of Structure and Outcomes inSmall-

Firm Strategic Manufacturing Network. Academy of Management Journal, 40(2): 368-

403.  



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

37 
 

INE-Pordata, 2014. Farmácias: Número – Portugal. Disponível em: 

http://www.pordata.pt/Portugal/Farm%C3%A1cias+n%C3%BAmero-153 

 

Loius, P. (2007). Des groupementsimpliques pour l´averir de lófficine. 

Pharmaceutiques: Dossier Officine. Disponível em: 

http://www.pharmaceutiques.com/phq/mag/pdf/phq152_32_dossier.pdf 

 
 
Marcon, M., & Moinet, N. (2000). La Stratégie-Réseau. Paris: ÉditionsZéroHeure. 

 
MasFarma Grupo de Farmacias. (2010). Los grupos de farmacias aún no han explotado 

en España. Disponivel em: 

http://www.masfarma.es/es/notices/2009/09/los_grupos_de_farmacias_aun_no_han_ex

plotado_en_espana_664.php 

 
Miles, R., & Snow, C. (1992). Causes of failure in networks organizations. California 

Management Review, 33(4): 53-72. 

Moreira, P. (2007). Liderança e Cultura de Redes em Portugal – casos de sucesso. 

Lisboa: Livros Horizonte, Lda. 

Nassimbeni, G. (1998). Network structures and co-ordination mechanisms: a taxonomy. 

International Journal of Operations & Product Management, 18(6): 538-544.  

 

NetFarma. (2013). Grupos de farmácias: Sinergias para enfrentar a incerteza do futuro. 

Farmácia Distribuição nº252. Disponivel em: 

http://farmacia.netfarma.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12097&It

emid=50 

 

Nevado, P. (2001). A metodologia do estudo de casos na investigação em gestão: 

Questões preliminares. Instituto Superior de Economia e Gestão. Lisboa. 

 

Nevado, P. (2009). Estudos de caso: um curso de acção na investigação em Gestão. 

Centro de investigação avançada do Instituto Superior de Economia e Gestão. Lisboa 

 

Olson, M. (1999). A lógica da ação coletiva. São Paulo: EDUSP. 



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

38 
 

 

Oxley, J. (1997). Appropriability hazards and governance in strategic alliances: A 

transaction cost approach. Journal of Law, Economics & Organization, 13(2): 387-409. 

 

Provan K., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network 

level: A review of the empirical literature on whole networks. Journal of Management, 

33(3): 479-516. 

 

Provan, K., & Kenis, P. (2007). Modes of network governance: Structure, management 

and effectiveness. Journal of PublicAdministration Research and Theory,18(2): 229-

252. 

 

Queirós, S. (2011). Aspectos económicos do setor da farmácia em Portugal: Uma 

análise da evolução dos últimos 5 anos. Tese de Mestrado, Escola de Economia e 

Gestão – Universidade do Minho. 

 

Reyes, G. (2010). Le groupementofficinal, quelsintérêtspour le 

pharmacien? Revueinternationale P.M.E: économie et gestion de la petite et 

moyenneentreprise, 23(3): 244-269.  

 

Rodríguez, G., Flores, J., & Jiménez, E. (1999). Metodología de la investigación 

cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe.  

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business 

Students. 5th Edition. England: Pearson Education. 

 

Silveira e Carvalho, M. (2013). A Gestão em Farmácia Comunitária: Metodologias 

para optimizar a rentabilidade da Farmácia. Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências 

e Tecnologias da Saúde -Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.  

 
Shipilov, A., Rowley, T., &Aharonson, B. (2006). When do networks matter? A study 

of tie formation and decay, In  Silverman, D. Ecology and Strategy. Amsterdam, 

Nederland: Emerald Group Publishing Limited.  

 



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

39 
 

Sydow, J. (2004). Network development by means of network evaluation? Explorative 

insights from a case in the financial services industry. Human Relations, 57(2):201-220. 

 
Theurl, T. (2005). From corporate to cooperative governance. In  Theurl, T. Economics 

of interfirm networks. Tubingen, Germany: Mohr Siebeck. 

 

Wegner, D., & Padula, A. (2010). Governance and Management of Horizontal Business 

Networks: An Analysis of Retail Networks in Germany. International Journal of 

Business and Management, 5(12): 74-88. 

Yin, R. (2009). Case study research: design and methods. 4th Edition. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Governance e Gestão de Redes Horizontais de Cooperação: Estudo de Caso da Rede de Farmácias Holon  

Arménio Manuel Covas Costa 

40 
 

Anexos 
 

Anexo 1 – Guião da Entrevista ao Administrador das Farmácias Holon 
 

Macroestruturas ou Modelos de Governance 

Quando e como surgiu a rede de Farmácias Holon? Com o que objetivos? 

Quando e como surgiu a empresa Holon SGPS? Com que objetivos? 

Qual o papel das diferentes empresas do universo Holon SGPS? 

Qual a relação entre a rede de farmácias Holon e estas empresas? 

Quem podem ser considerados os gestores da rede de Farmácias Holon?  

Como está organizada a estrutura de apoio às várias farmácias que compõem a rede? 

 

Elementos Internos da Governance ou Micro Governance 

 

1. Dimensão Estrutural 

 

� Centralização 

Os gestores da rede têm autonomia para tomar decisões sobre as estratégias que a rede 

vai adotar? 

Qual o grau de participação das farmácias que constituem a rede nas decisões 

estratégicas tomadas pela mesma? São consultadas antes da tomada destas decisões? 

Os gestores da rede têm autonomia para decidir sobre atividades que serão realizadas 

pela rede, como por exemplo, em termos de marketing, parcerias, negociações com 

fornecedores? 

Há necessidade de consultar/obter aprovação das farmácias da rede antes da realização 

deste tipo de ações? 

 

� Formalização 

A rede tem um conjunto de regras/regulamentos devidamente documentados que devem 

ser seguidos pelos participantes? 

Existem documentos onde estão descritos os direitos e deveres das farmácias da rede? 

Existe habitualmente uma predefinição dos procedimentos que as farmácias devem 

tomar em determinadas contingências? Estão documentados? 
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A relação “Holon SGPS – Farmácias” ou entre qualquer empresa do universo Holon e 

as Farmácias da rede é formalizada através de mecanismos contratuais? 

 

� Especialização 

A rede cria tarefas/responsabilidades específicas e diferentes para cada uma das 

farmácias que a constituem? 

 

2. Dimensão Instrumental 

 

� Coordenação 

A rede recorre habitualmente à padronização de processos/atividades das farmácias? 

Que processos/atividades são padronizados? 

A rede supervisiona essas mesmas atividades dos seus membros? De que forma? 

 

� Controlo 

A rede controla e avalia os resultados obtidos pelas farmácias que a constituem? A que 

níveis? 

A rede controla e avalia o comportamento ético das farmácias na relação entre elas, com 

fornecedores e com clientes? 

A rede tem a preocupação de monitorizar se as várias farmácias apresentam um padrão 

de comportamentos cooperativos e não oportunistas? 

As farmácias que não obtêm determinadas resultados ou cujo comportamento não está 

de acordo com as regras estabelecidas são punidas ou recebem algum tipo de 

advertência? 

 

� Motivação/Incentivo 

A rede oferece incentivos/recompensas às farmácias que atingem um determinado 

resultado ou cujo comportamento é exemplar? 

Que tipos de incentivos/recompensas são utilizados? 
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Práticas de Gestão 

1. Seleção e Regulação dos membros da rede 

A rede dispõe de uma política clara no que toca à entrada e saída de membros da relação 

cooperativa? 

Que indicadores de uma farmácia são analisados de modo a compreender se esta tem 

potencial/ perfil para fazer parte da rede? 

A entrada de uma farmácia na rede implica algum tipo de pagamento/contrapartida? 

As farmácias têm liberdade de abandonar a rede assim que o desejarem? 

 

2. Planeamento, Comunicação e Avaliação de Atividades 

Existe frequentemente um planeamento prévio das ações/atividades desenvolvidas pela 

rede, bem como definição de prazos e responsáveis pelas mesmas? 

A rede avalia sempre os resultados das ações/atividades realizadas tanto para o conjunto 

como para cada uma das farmácias? 

O planeamento destas atividades/ações bem como os seus resultados é partilhado e 

comunicado a todas as farmácias da rede? 

Como se realiza o processo de comunicação dos gestores da rede com as diferentes 

farmácias? Que instrumentos são utilizados? 

As farmácias que constituem a rede têm a oportunidade de avaliar a qualidade da gestão 

da rede, as atividades desenvolvidas bem como os serviços por esta fornecidos?  

 

3. Motivação à troca de informação/conhecimento, aprendizagem, e inovação 

As farmácias que constituem a rede são motivadas e estimuladas a trocarem informação 

e conhecimento entre elas? 

A rede realiza eventos em que os membros se podem conhecer melhor, trocar novos 

conhecimentos e experiências? Que tipo de eventos? Com que frequência? 

A rede incentiva os seus membros a participar em eventos, feiras ou palestras do setor? 

Dentro da rede há oportunidades específicas em que os membros podem discutir sobre 

como gerar inovações? 

 

4. Portefólio de Serviços disponibilizados aos membros da rede 

Que serviços são disponibilizados às farmácias da rede?  

As farmácias são livres de optarem por usufruir apenas de alguns dos serviços? 
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Qual o pagamento/contrapartida imputado às farmácias de modo a usufruírem destes 

serviços? 

Anexo 2 – Guião de Entrevista Diretores Técnicos de Farmácias Holon 
 

Questões Introdutórias 

Há quanto tempo a farmácia da qual é Diretor Técnico pertence à rede? 

Quais os motivos para a farmácia ter aderido ao Projeto Holon? 

Que vantagens e desvantagens da adesão ao projeto Holon para a sua farmácia? 

 

Macro Governance 

Quem reconhece como o Gestores da Rede de Farmácias Holon? 

Que relação mantém com os Gestores da Rede e com a Estrutura Central? 

 

Micro Governance  – Dimensão Estrutural  

 

� Centralização 

Qual o grau de autonomia dos gestores da rede para a tomada de decisões estratégicas 

ou decisões mais rotineiras (exemplo: negociações com fornecedores, campanhas, etc)? 

De que forma a sua farmácia participa nos processos de tomada de decisão relacionados 

com a rede? 

 

� Formalização 

A Farmácia conhece todas as regras, direitos e deveres referentes à Rede de que faz 

parte? 

A Farmácia tem algum tipo de mecanismo contratual com a Holon SGPS ou com 

qualquer outra empresa do Universo Holon? 

 

� Especialização 

Sente que são criadas tarefas/atividades/responsabilidades pela Estrutura Central para a 

sua farmácia tendo em conta as características e recursos do que dispõe? 

 

Micro Governance  – Dimensão Instrumental 
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� Coordenação 

Que atividades da sua farmácia são padronizadas e alvo de supervisão direta? 

 

� Controlo 

A Estrutura Central da rede controla os resultados e comportamentos da Farmácia? Que 

resultados são controlados? 

Existe algum tipo de sanção/punição para as Farmácias da rede? 

 

� Motivação/Incentivo 

Que tipo de incentivos a estrutura central da rede oferece às farmácias?  

 

Práticas de Gestão 

1. Seleção e Regulação dos membros da rede 

Como ocorreu o processo da entrada na rede da sua Farmácia? A Farmácia investiu na 

Holon SGPS? 

Sente que pode abandonar a rede assim que o desejar e sem consequências negativas? 

 

2. Planeamento, Comunicação e Avaliação de Atividades 

Sente que existe um planeamento de atividades bem estruturado e que seja alvo de 

comunicação e avaliação por parte da estrutura central? 

Até que ponto a sua Farmácia é chamada a intervir e participar neste mesmo 

planeamento? 

  

3. Motivação à troca de informação/conhecimento, aprendizagem, e inovação 

Comunica habitualmente com outras farmácias da rede? Os Gestores estimulam esta 

comunicação?  

Em que tipo de enventos da rede Holon o Dr. ou os seus colaboradores já participaram? 

 

4. Portefólio de Serviços disponibilizados aos membros da rede 

De que serviços prestados pela rede a sua farmácia usufrui? Quais considera mais 

importantes? 
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Anexo 3 – Rebranding Farmácias Holon 
 

Depois de 6 anos com a designação “Grupo Holon”, a rede em 2012 sofre um 

rebranding dando origem à marca “Farmácias Holon”. Enquanto a primeira tinha como 

principal objetivo transparecer uma ideia de força e união junto de fornecedores, da 

indústria farmacêutica e de outras entidades do setor, a segunda está mais direcionada 

para o consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Universo Empresarial Holon: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. – Marca “Grupo Holon” Figura 2. – Marca “Farmácias Holon” 

Figura 3. – Universo Empresarial Holon 

 


