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Resumo 

Num mercado cada vez mais competitivo e em permanente mutação, as 

organizações enfrentam desafios constantes, destacando-se sobretudo os 

desafios inerentes à globalização dos mercados, bem como os desafios ao nível 

da evolução tecnológica. Por conseguinte, as organizações têm a necessidade 

de se reinventar constantemente, procurando e implementando estratégias que 

visem ganhar competitividade. 

Assumindo que as oportunidades surgem, muitas vezes, a partir da identificação 

e compreensão das ameaças, as organizações deverão encarar a globalização e 

a evolução tecnológica não só como grandes desafios, mas também como 

grandes oportunidades. 

Perante tais desafios, as organizações, em particular as Pequenas e Médias 

Empresas, necessitam ganhar escala para terem a capacidade de competir numa 

economia global. Por outro lado, deverão ter a capacidade de serem flexíveis 

por forma a facilitar que se possam ajustar constantemente à evolução dos 

mercados. Assim, ainda que a evolução tecnológica seja um desafio para as 

organizações, as Tecnologias da Informação devem ser vistas como uma 

ferramenta facilitadora da implementação das estratégias organizacionais, 



viii 

sobretudo quando essas estratégias passam por ganhar escala e flexibilidade 

organizacional. 

A cooperação interorganizacional deverá ser encarada pelas organizações como 

uma estratégia que dota as organizações cooperantes de vantagens 

competitivas, destacando-se sobretudo o ganho de escala, a flexibilidade 

proporcionada pelos arranjos cooperativos e as sinergias que se poderão gerar. 

É neste contexto que surge a oportunidade do desenvolvimento de um modelo, 

assente nas Tecnologias da Informação, que seja facilitador e impulsione a 

implementação de redes de cooperação interorganizacionais. 

Nesta tese defende-se que, a conjugação das estratégias competitivas inerentes 

à cooperação interorganizacional, marketing de relacionamento e estratégia 

tecnológica, poderá resultar num modelo no qual seja possível a partilha de 

informação em redes de cooperação de modo a alavancar oportunidades de 

negócio. 

Do trabalho de investigação resultou a proposta de um Modelo e de um 

Sistema de Informação que facilitam a cooperação interorganizacional com o 

objetivo de fidelizar os clientes e gerar oportunidades de negócio entre os 

agentes cooperantes, no âmbito das redes de cooperação. 

 

 

Palavras-chave: Redes de Cooperação; Sistemas de Informação; Oportunidades 

de Negócio. 
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Reseinha 

Nun mercado cada beç mais cumpetitibo i an permaniente trasformaçon, las 

ourganizaçones anfréntan zafios custantes, çtacando-se subretodo ls zafios de 

la globalizaçon de ls mercados, bien cumo ls zafios al nible de l'eiboluçon de las 

tecnologies. Assi sendo, las ourganizaçones ténen la necidade de se reambentar 

custantemente, precurando i amplementando stratégias que téngan an bista 

ganhar cumpetitebidade. 

Assumindo que las ouportunidade aparécen, muitas bezes, a partir de 

l'eidentificaçon i antendimiento de las amenaças, las ourganizaçones deberan 

ancarar la globalizaçon i l'eiboluçon de las tecnologies nó solo cumo grandes 

zafios, mas tamien cumo grandes ouportunidades. 

Delantre de tales zafios, las ourganizaçones, an particular las Pequeinhas i 

Médias Ampresas, precísan de ganhar scala para tenéren la capacidade de 

cumpetir nua eiquenomie global. Deberan, tamien, tener la capacidade de séren 

flexibles, de maneira a facelitar a que puodan ajustar-se custantemente a 

l'eiboluçon de ls mercados. Assi, inda que l'eiboluçon de las tecnologies seia un 

zafio pa las ourganizaçones, las Tecnologies de la Anformaçon dében ser bistas 

cumo ua ferramienta facelitadora de l'amplementaçon de las stratégias 
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ourganizacionales, subretodo quando essas stratégias pássan por ganhar scala i 

flexibelidade ourganizacional. 

La coperaçon anter-ourganizacional deberá ser ancarada pulas ourganizaçones 

cumo ua stratégia que dota las ourganizaçones coperantes de bantaiges 

cumpetitibas, çtacando-se subretodo l ganho de scala, la flexibelidade 

proporcionada pu ls arranjos coperatibos i las sinergies que poderan aparecer. 

Ye neste cuntesto que aparece l'ouportunidade de l zambolbimiento dun 

modelo, assente nas Tecnologies de la Anformaçon, que seia facelitador i 

ampulsione l'amplementaçon de redes de coperaçon anter-ourganizacionales. 

Nesta teze defénde-se que la cunjugaçon de las stratégias cumpetitibas de la 

coperaçon anter-ourganizacional, de l marketing de relacionamiento i de la 

stratégia de las tecnologies, poderá resultar nun modelo ne l qual seia possible 

la partilha d'anformaçon an redes de coperaçon, de modo a alabancar las 

ouportunidades de negócio. 

De l trabalho d'ambestigaçon resultou la propuosta dun Modelo i dun Sistema 

de Anformaçon que facelítan la coperaçon anter-ourganizacional, cul oubjetibo 

de fidelizar ls clientes i girar ouportunidades de negócio antre ls agientes 

coperantes, ne l ámbito de las redes de coperaçon. 

 

 

Palabras-chabe: Redes de Coperaçon; Sistemas de Anformaçon; 

Ouportunidades de Negócio. 

 

  



xi 

 

Abstract 

In an increasingly competitive and constantly changing market, organizations 

face ongoing challenges, with a specially highlight to the challenges of the 

globalization of markets and the challenges regarding technological evolution. 

Thus, organizations have now the need to constantly reinvent themselves 

looking for new strategies in order to increase competitiveness. 

Assuming opportunities often arise from identifying and understanding the 

main threats, organizations must face the globalization and the technological 

evolution, not only as major challenges but also as major opportunities. 

Facing these challenges, organizations, Small and Medium-sized Enterprises in 

particular, need to gain scale so that they have the ability to compete in a global 

economy. They shall also have the ability to be flexible enough in order to 

enable a constant adjustment to the changing markets. Thus, although the 

technological evolution is a challenge for the organizations, Information 

Technologies should be seen as a facilitating tool to the implementation of 

organizational strategies, specially when these strategies are meant to gain scale 

and organizational flexibility. 
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The interorganizational cooperation should be seen as a strategy by the 

organizations which will allow competitive advantages, highlighting the 

economies of scale, the flexibility afforded by the cooperative arrangements and 

the synergies that can be generated. 

It is within this context that the opportunity of developing a model based on the 

Information Technologies as a facilitator arises, thus propelling the 

implementation of the interorganizational cooperation networks. 

This thesis supports that the combination of the competitive strategies inherent 

to the interorganizational cooperation, the relationship marketing and the 

technological strategy can result in a model in which the sharing of information 

in cooperative networks is possible, in order to leverage business opportunities. 

This research work proposes both a Model and an Information System that 

promote the interorganizational cooperation, aiming to increase customer 

loyalty and generate business opportunities amongst the actors of the 

cooperation networks. 

 

 

Keywords: Cooperation Networks; Information systems; Business Opportunities. 
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“No fundo, todos temos necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não 

é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade.” 

José Saramago 
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“Não há problema que não se possa resolver juntos, 

e são muito poucos aqueles que podemos resolver por nós mesmos.” 

Lyndon Johnson 

1. Introdução 

O meio ambiente no qual as organizações atuam caracteriza-se pelo constante 

aumento da sua complexidade. A heterogeneidade, turbulência e mutação de 

um mercado global, exigem das organizações um esforço acrescido para se 

manterem competitivas. 

Fatores tais como, a globalização da economia, a constante evolução das 

Tecnologias da Informação (TI), a diversificação da oferta de bens e serviços, o 

aumento da quantidade e diversidade de informação com a qual as 

organizações têm que lidar, a crescente agressividade concorrencial, entre 

outros, são bem reveladores das dificuldades com as quais as organizações 

atualmente se defrontam. 
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Por outro lado, o recurso às TI pode permitir o desenvolvimento das 

organizações, por exemplo através do acesso a novos mercados, aumento da 

competitividade e do acesso ao conhecimento e aptidões (Qureshi, 2011). 

Num contexto de globalização no qual as TI são marcantes, as organizações, em 

particular as Pequenas e Médias Empresas (PME), deverão adotar novas 

estratégias para que se possam manter competitivas em mercados cada vez 

mais exigentes. Essas estratégias deverão assentar sobretudo no 

desenvolvimento de vantagens competitivas que lhes permitam fazer face à 

concorrência, também ela global. 

Essas estratégias deverão permitir que as organizações ganhem escala, 

flexibilidade e agilidade, por forma a possibilitar uma constante adaptação à 

evolução do mercado (Mendonça, Varajão e Oliveira, 2010a). 

As alianças estratégicas são uma das estratégias que melhor poderão ajudar as 

organizações a alcançar tais objetivos. 

Neste contexto, podemos afirmar que, atualmente, a cooperação 

interorganizacional deve ser encarada como estratégica para que as 

organizações se mantenham competitivas. Por conseguinte, as organizações 

deverão procurar desenvolver redes de cooperação interorganizacionais que 

lhes permitam obter ganhos competitivos. 

1.1. Motivação para a realização do presente trabalho 

Apesar da importância de que as redes de cooperação interorganizacional se 

revestem hoje em dia, verifica-se que a sua adoção está muito aquém do 

desejável. A cooperação interorganizacional resume-se geralmente à relação 

cliente-fornecedor, isto é, a relacionamentos verticais, que usualmente se 

caracterizam pela informalidade. As redes formais são escassas e, ainda que se 



Capítulo 1  Introdução 

  3 

verifiquem alguns progressos, estas têm-se limitado essencialmente a áreas 

muito circunscritas, tais como: a produção conjunta sob uma marca partilhada; a 

partilha de custos de Investigação e Desenvolvimento (I&D); a partilha de custos 

de infraestruturas; ou, ainda, ao nível da centralização de compras. 

No entanto, verifica-se que ao nível da inter-relação com o mercado e, mais 

concretamente, ao nível da promoção e marketing e da força de vendas, as 

redes de cooperação interorganizacionais não se têm feito representar, ainda 

que sejam incontestáveis as vantagens e sinergias que poderiam advir deste 

tipo de cooperação, em particular quanto ao ganho de escala, da flexibilidade e 

agilidade das organizações cooperantes. 

Num contexto de uma economia global, onde impera uma sociedade baseada 

na informação (Sociedade da Informação) e na qual se estabelecem vínculos em 

rede (Sociedade em Rede), as Tecnologias da Informação são um elemento 

crucial a considerar quanto ao desenvolvimento de novos modelos 

organizacionais. Neste contexto, as TI assumem um papel fundamental para que 

as organizações possam estabelecer inter-relacionamentos em rede (Castells, 

2010). 

É, assim, de considerar e salientar, por um lado, o papel que as Tecnologias da 

Informação têm na prossecução dos objetivos e metas organizacionais, assim 

como na implementação de estratégias apoiadas na informação e no 

conhecimento e, por outro lado, o papel estratégico das redes de cooperação, 

fundamental para dotar as organizações de Tecnologias da Informação que 

permitam e fomentem o desenvolvimento de redes de cooperação 

interorganizacionais. 

É neste contexto que surge a oportunidade de desenvolver um modelo 

conceptual que sustentado em Tecnologias de Informação potencie a 
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implementação de uma aplicação informática para a promoção e fomento do 

desenvolvimento de redes de cooperação interorganizacionais. 

Não obstante a importância e a necessidade deste tipo de redes de cooperação, 

na verdade a sua operacionalização sem recurso às TI torna-se muito difícil ou 

até mesmo inviável. 

1.2. Questões, objetivos e contributos 

O inconformismo com a escassez de modelos e soluções que permitam às 

organizações ganhar competitividade através da atuação concertada no 

mercado, especialmente pela partilha de informação em rede sobre 

oportunidades de negócio entre parceiros com competências complementares, 

foi o estímulo para projetar este trabalho de investigação. 

Por outro lado, ao longo da nossa história, a cooperação como princípio tem 

apresentado casos de sucesso, isto para não dizer que tem tido grandes êxitos. 

São exemplos desses sucessos: a cooperação entre as Forças Aliadas na 2.ª 

Guerra Mundial; a cooperação em clusters industriais (exemplo: Silicon Valley); a 

cooperação entre universidades e indústria, no que concerne a investigação 

científica. 

Com a consciência que “não podemos mudar o mundo mas que o podemos 

influenciar”, procurou-se estabelecer um conjunto de objetivos de forma a dar 

resposta às seguintes questões de investigação: 

– Como podem as Tecnologias da Informação auxiliar na constituição de 

redes interorganizacionais? 

– Será viável alavancar oportunidades de negócio em redes de cooperação 

interorganizacionais? 
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– Um modelo para alavancar oportunidades de negócio em redes de 

cooperação interorganizacionais poderá ser instanciado para vários 

setores de negócio? 

Procurando responder às questões fundamentais da investigação, o foco 

principal concentrou-se em torno da proposta de um modelo que seja um 

facilitador para a constituição de redes de cooperação interorganizacional, bem 

como no desenvolvimento de uma solução tecnológica que suporte esse 

modelo. 

Assim, por forma a dar respostas às questões formuladas, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos gerais: 

– Fazer uma revisão da literatura sobre redes de cooperação, estratégias 

competitivas e Tecnologias da Informação; 

– Propor um modelo de suporte às redes de cooperação 

interorganizacional que promova a alavancagem de oportunidades de 

negócio; 

– Desenvolver um Sistema de Informação (SI) que suporte o modelo 

proposto; 

– Fazer a experimentação do modelo e do sistema. 

Os objetivos delineados visam estabelecer uma linha orientadora para o 

decurso do trabalho de investigação de modo a confluir nos seguintes 

contributos esperados: 

– Proposta de um modelo conceptual que promova a partilha de 

informação no âmbito de redes de cooperação interorganizacional com 

o objetivo de alavancar as oportunidades de negócio entre os membros 

cooperantes; 

– Desenvolvimento de um Sistema de Informação que suporte o modelo 

proposto; 
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Poderemos resumir este trabalho de investigação ao esquema apresentado na 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Trabalho de investigação 

Problema: 

 

Escassez de modelos e soluções tecnológicas no âmbito da 

partilha e alavancagem de oportunidades de negócio em redes 

de cooperação interorganizacionais. 

Questões Científicas: 

 

 Como podem as Tecnologias da Informação auxiliar na constituição 

de redes interorganizacionais? 

 Será viável alavancar oportunidades de negócio em redes de 

cooperação interorganizacionais? 

 Um modelo para alavancar oportunidades de negócio em redes de 

cooperação interorganizacionais poderá ser instanciado para vários 

setores de negócio? 

Objetivos: 

 

 Fazer uma revisão da literatura sobre redes de cooperação, 

estratégias competitivas, e Tecnologias da Informação; 

 Propor um modelo de suporte às redes de cooperação 

interorganizacional que promova a alavancagem de oportunidades 

de negócio; 

 Desenvolver um sistema de informação que suporte o modelo 

proposto; 

 Fazer a experimentação do modelo e do sistema. 

Principais Contributos esperados: 
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1.3. Abordagem metodológica 

Investigação e desenvolvimento são atividades humanas que visam ampliar a 

fronteira do conhecimento existente, quer o conhecimento científico, fazendo 

avançar a ciência, quer o conhecimento tecnológico, cujo objetivo é a ação de 

melhoria sobre o mundo (Ferreira, I., Ferreira, S., Silva, C., Carvalho, 2012). 

O esforço para atingir o conhecimento, a busca da verdade, são ainda as 

motivações mais poderosas da descoberta científica (Schatzman, 1989). Este 

movimento de curiosidade, esta necessidade de compreender, este desejo de ir 

mais além e contribuir para um maior e melhor conhecimento é certamente um 

poderoso motor da investigação científica (Varajão, J., 2002). 

De salientar a controvérsia em torno da ciência e da conceção epistemológica 

que cada um de nós poderá ter sobre a construção de conhecimento científico. 

Como tal, destacamos o trabalho de reflexão feito por Peréz e outros, 

sublinhando: o pluralismo metodológico; o papel do pensamento divergente; o 

objetivo de contribuir para a construção de conhecimento (Pérez et al., 2001). 

1.3.1. Investigação em Tecnologias e Sistemas de Informação 

As Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI), em termos de domínio científico, 

são conhecimento interdisciplinar, onde os contributos para o seu 

desenvolvimento têm origem em diferentes áreas do saber, desde as ciências da 

computação, engenharia de software, ciências da organização, gestão, 

economia, ética, sociologia, psicologia, estatística, medicina, semiótica, 

pensamento sistémico, entre outras (Ferreira, I., Ferreira, S., Silva, C., Carvalho, 

2012). 

São vários os autores que consideram a investigação na área das TSI como 

única, no entanto, se for o caso de considerarmos um exagero, poderemos 
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apenas dizer que a investigação em TSI tem particularidades distintas da 

generalidade das áreas científicas. 

Hart e Gregor enumeram um conjunto de razões para distinguir as áreas das TI 

das áreas das ciências naturais, sociais e comportamentais. Destacam ainda que 

os artefactos na área das TI são diferentes por lidarem com realidades e 

sistemas complexos, enquanto os artefactos tratados em muitas outras 

disciplinas não o são (Hart e Gregor, 2010). 

Enquanto as ciências tradicionais têm como objetivos centrais explorar, 

descrever, explicar e, quando possível, predizer (Aken, van, 2004; Romme, 2003), 

na área das TSI há a necessidade de projetar e criar artefactos novos. Neste 

caso, estamo-nos a referir às ciências do “artificial”. Simon (1996) justifica que o 

mundo é muito mais artificial do que natural. 

1.3.2. Determinação da Metodologia a ser adotada 

A determinação da metodologia de investigação mais adequada aos fins de um 

projeto que se pretende desenvolver tem sido, é e será (possivelmente) um 

assunto polémico e por isso em constante discussão e evolução (Gable, 1994; 

Stolen e Field, 1993). Na área particular dos SI, quer devido à sua complexidade 

quer à sua natureza multidisciplinar (Venkatraman, 1986), ainda é mais evidente 

esta realidade (Galliers, R., 1992). Apesar de alguns investigadores reclamarem a 

universalidade das abordagens que seguem, julga-se aqui que cada situação em 

particular determina a adoção da abordagem que melhor se lhe adapta, quer 

pelos objetivos dos trabalhos a realizar, quer pelo ambiente institucional e social 

onde se desenvolvem (Amaral, 1994). A seleção do instrumento metodológico 

está, portanto, diretamente relacionado com o problema a ser estudado 

(Varajão, J., 2002). 
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Após se ter feito uma revisão sobre várias metodologias, considerou-se que a 

metodologia que mais se adequava a este trabalho de investigação seria a 

“Design Science Research”, considerando que o domínio científico, enquanto 

design science, se circunscreve à construção e avaliação de artefactos 

(constructos, modelos, métodos ou instanciações) projetados e construídos pelo 

Homem para realizar os seus propósitos, na procura da melhoria das condições 

de vida em contexto organizacional, interorganizacional e na Sociedade 

(Ferreira, I., Ferreira, S., Silva, C., Carvalho, 2012). 

O objetivo da investigação realizada sob o paradigma da Design Science 

Research é a produção de conhecimento que possa ser aplicado na resolução 

de problemas reais (Aken, van, 2005). 

1.3.3. Design Science Research 

A metodologia Design Science Research (DSR), referenciada também como 

design research ou ainda como design science research process, surge como o 

processo de investigação inerente à atividade de design de um artefacto, 

garantido, desta forma, disciplina, rigor e transparência aos projetos de 

investigação em TSI (Ferreira, I., Ferreira, S., Silva, C., Carvalho, 2012; Iivari, 2007). 

A DSR tem como objetivo estudar, pesquisar e investigar o “artificial” e o seu 

comportamento, tanto do ponto de vista académico quanto do ponto de vista 

da organização (Bayazit, 2004). Nesse sentido, a DSR constitui um processo 

rigoroso de projetar artefactos para resolver problemas, avaliar e comunicar os 

resultados obtidos (Çaǧdaş e Stubkjær, 2011). 

Para van Aken (2004), as soluções propostas pela DSR devem permitir que 

possam ser generalizadas para uma determinada “classe de problemas”. 

De forma a fazer um enquadramento da metodologia, a Tabela 1 resume as 

diretrizes da Design Science Research. 
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Diretriz Descrição 

Diretriz 1: 

Produção de um 

artefacto 

A Design Science Research deve produzir um artefacto 

viável sob a forma de: um constructo, um modelo, um 

método ou ainda de uma instanciação 

Diretriz 2: 

Relevância do 

Problema 

O objetivo da Design Science Research é desenvolver 

soluções de base tecnológica para problemas 

organizacionais importantes e relevantes 

Diretriz 3: 

Avaliação 

A utilidade, qualidade e eficácia de um artefacto devem 

ser rigorosamente demonstradas através da sua 

avaliação 

Diretriz 4: 

Contributos 

A investigação deve fornecer contributos claros e 

verificáveis nas áreas do artefacto desenvolvido 

Diretriz 5: 

Rigor 

A Design Science Research baseia-se na aplicação de 

métodos rigorosos, tanto na construção como na 

avaliação do artefacto 

Diretriz 6: 

Processo de 

pesquisa 

O processo de procurar e propor um artefacto eficaz 

requer que se alcancem os fins desejados respeitando os 

requisitos do problema 

Diretriz 7: 

Comunicação dos 

resultados 

A investigação deve ser comunicada e apresentada de 

forma eficaz para ambas as audiências. Comunicação 

orientada para tecnologia e orientada para a gestão 

Tabela 1: Diretrizes da Design Science Research 

Adaptado de (Hart e Gregor, 2010; Hevner et al., 2004) 

De notar que, na investigação cujos resultados são artefactos, a adoção do DSR, 

enquanto processo de investigação, é crucial para garantir disciplina, rigor e 

transparência (Ferreira, I., Ferreira, S., Silva, C., Carvalho, 2012). 

Deveremos considerar que artefactos são objetos artificiais que podem ser 

caracterizados em termos de objetivos, funções e adaptações (Simon, 1996). 
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Para March e Smith os artefactos poderão ser tipificados em (March e Smith, 

1995): 

– Constructos – Constructos ou conceitos formam o vocabulário de um 

domínio. Constituem a conceptualização utilizada para descrever os 

problemas dentro do domínio e para especificar as respetivas soluções; 

– Modelos – Conjunto de proposições ou declarações que expressam as 

relações entre os constructos. Em atividades de design, os modelos 

representam situações como o problema e a solução. Podem ser vistos 

como uma descrição, ou seja, como uma representação de como as 

coisas são. Na DSR a preocupação é a utilidade dos modelos, não a 

adesão de sua representação à “verdade”. Um modelo precisa sempre de 

capturar a estrutura da realidade para ser uma representação útil; 

– Métodos – Conjunto de passos usado para executar uma tarefa. Os 

métodos baseiam-se num conjunto de constructos subjacentes 

(linguagem) e uma representação (modelo) no espaço de solução. Os 

métodos podem ser ligados aos modelos, nos quais as etapas do 

método podem utilizar partes do modelo como uma entrada que o 

compõe. Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados para 

traduzir um modelo ou representação num fluxo para a resolução de um 

problema. Os métodos são criações típicas das pesquisas em DSR; 

– Instanciações – Uma instanciação é a concretização de um artefacto no 

seu ambiente. As instanciações operacionalizam os constructos, modelos 

e métodos. As instanciações demonstram a viabilidade e a eficácia dos 

modelos e métodos que elas contemplam.  

Qualquer processo de investigação deverá respeitar um conjunto de regras e 

procedimentos para que possa ser válida. 
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O processo de investigação, segundo a metodologia de DSR, é apresentado na 

Figura 2, apresentando o ciclo de etapas do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ciclo da Design Science Research 

Adaptado de (Kuechler e Vaishnavi, 2011) 

 

O processo é iniciado pela etapa de “Tomada de Consciência do Problema”. 

Nesta fase o investigador deverá identificar e compreender o problema que se 

deseja estudar e solucionar. 

Na segunda fase deverão surgir soluções possíveis para a resolução do 

problema em estudo. O investigador deverá recorrer à lógica abdutiva, com 

base na sua criatividade, imaginação e conhecimentos prévios, sendo capaz de 

fazer inferências e descartar hipóteses. 
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Na etapa de “Desenvolvimento”, o investigador deverá desenvolver os 

artefactos propostos na etapa anterior, com a finalidade de solucionar o 

problema em estudo. 

A “Avaliação”, quarta etapa, consiste em avaliar os artefactos que se mostrarem 

adequados para solucionar o problema. 

A lógica dedutiva deve estar presente nas terceira e quarta etapas, procurando 

explicar e prever o comportamento dos artefactos. 

Por fim, na quinta etapa, o investigador deverá comunicar os resultados obtidos 

(diretriz 7), permitindo a sua discussão. Caso nesta fase se verifique que a 

tomada de consciência do problema foi incompleta ou insuficiente poderá dar 

origem a um novo ciclo. 

1.3.4. Aplicação da Design Science Research a esta investigação 

De acordo com o enquadramento da metodologia DSR, anteriormente 

apresentada, e que neste trabalho de investigação foi linha orientadora, 

seguidamente serão apresentados, de forma resumida, os resultados que 

decorreram da aplicação das cinco fases do ciclo do processo. 

A aplicação da DSR a este trabalho de investigação está esquematizada na 

Figura 3 (página seguinte). 

Da primeira fase, Tomada de Consciência do Problema, resultou a proposta 

deste trabalho de investigação, procurando-se responder à questão: “como se 

poderão alavancar oportunidades de negócio entre os agentes cooperantes em 

Redes de Cooperação Interorganizacionais com suporte de SI”. 

Para a tomada de consciência recorreu-se à revisão da literatura e ao contacto 

direto com as organizações, verificando-se a necessidade de propor um modelo 

e um SI que respondessem favoravelmente à questão já apresentada. 
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Figura 3: Resultados da DSR aplicados a este trabalho de investigação 

A partir da tomada de consciência do problema, decorreram como sugestões: 

conceber um modelo para promoção da partilha de informação entre agentes 

cooperantes que detenham capacidades e competências complementares, 

permitindo agir e fidelizar os clientes em redes de cooperação; e desenvolver 

um sistema de informação que suporte o modelo proposto. 

Na terceira fase, procurou-se a dar “corpo” às sugestões feitas na fase anterior, 

sendo concebido um modelo para promover a partilha de informação em redes 

de cooperação de forma a alavancar as oportunidades de negócio e fidelizar os 

clientes na rede de cooperação. Foi ainda desenvolvido um sistema de 

informação, sistema ON-Rede, que suporta e implementa tecnologicamente o 

modelo proposto. 
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A avaliação, correspondente à quarta etapa do processo, foi realizada testando 

o modelo e o sistema desenvolvidos com recurso a estudos de caso. Esta fase 

implicou alguns ajustes e melhorias, tanto no modelo como no sistema. 

Este processo de melhorias permitiu chegar a três variantes do modelo inicial e 

a melhorias substanciais no sistema de informação. Por exemplo, inicialmente o 

problema apenas contemplava redes interorganizacionais. Após uma das 

interações passou-se a incluir a possibilidade de contemplar também redes 

intraorganizacionais. 

As melhorias que foram integradas permitiram a instanciação do modelo em 

três estudos de caso em setores económicos distintos. 

Por último, a fase de reflexão, na qual se inclui esta dissertação, tem como 

objetivo abrir a discussão à comunidade académica, científica e empresarial. 

Neste sentido, tem-se procedido à divulgação da evolução dos trabalhos com a 

publicação de diversos artigos científicos. 

1.4. Estrutura da tese 

Nesta secção é apresentada de forma sucinta a organização desta tese de 

doutoramento, a qual se encontra estruturada em sete capítulos. 

Os capítulos estão organizados de modo a, por um lado, facilitar a 

compreensão da forma como este trabalho de investigação foi desenvolvido e, 

por outro lado, de modo a manter uma sequência lógica para a apresentação 

dos objetivos deste trabalho de investigação. 

Como tal, seguidamente serão apresentados e resumidos os capítulos da tese. 

O presente capítulo procura fazer o enquadramento da tese, começando por 

apresentar as motivações para a realização deste trabalho de investigação, as 

questões de investigação, os objetivos e os contributos esperados. Num 
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segundo momento apresenta a metodologia de investigação adotada e a sua 

adequação a este trabalho de investigação. 

O capítulo 2 faz o enquadramento da conjuntura atual das organizações e do 

seu meio envolvente, aborda as questões das estratégias competitivas e a forma 

como as TIC influenciam e/ou podem influenciar a competitividade das 

organizações. 

O capítulo 3, intitulado “Marketing de Relacionamento”, procura fazer o 

enquadramento dos conceitos da área do Marketing no que diz respeito à 

fidelização de clientes, conceitos que estão subjacentes ao modelo de 

cooperação proposto neste trabalho. 

No quarto capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre redes de 

cooperação interorganizacionais e discutido como os arranjos cooperativos 

podem e devem ser considerados estratégicos. 

O capítulo 5 apresenta a concretização dos resultados esperados, isto é, a 

proposta do modelo para alavancar oportunidades de negócio no seio de redes 

de cooperação e o desenvolvimento do sistema de informação que suporta o 

modelo. 

No sexto capítulo, “Prova de Conceito”, são apresentados os resultados da 

experimentação do modelo e do Sistema ON-Rede desenvolvidos. A 

experimentação ocorreu em três estudos de caso envolvendo empresas de 

diferentes setores económicos: construção civil; turismo; e vendas. 

Por último, no capítulo 7, é feita uma síntese dos capítulos precedentes, iniciada 

a discussão dos resultados obtidos, apresentadas as limitações inerentes a este 

trabalho de investigação, assim como as linhas orientadoras para trabalho 

futuro. Este capítulo é finalizado com algumas considerações finais. 
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“Os pontos fortes estão nas nossas diferenças, 

não nas nossas semelhanças.” 

Stephen Covey 

2. As Organizações no Contexto Atual 

As organizações, vistas sob a perspetiva da teoria de sistemas, influenciam o 

meio envolvente no qual estão inseridas, mas sobretudo, também são 

influenciadas por ele. 

De notar que o meio ambiente não é estável e qualquer alteração nas variáveis 

do meio envolvente condiciona direta ou indiretamente o desempenho das 

organizações. Neste sentido, o esforço que atualmente é exigido às 

organizações para manterem a sua competitividade tem aumentado 

significativamente, implicando o seu constante ajuste ao mercado. 

Neste capítulo, pretende-se fazer uma breve contextualização dos fatores que 

influenciam a competitividade organizacional, abordar as estratégias 
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competitivas e perceber a forma como as TI poderão promover a 

competitividade organizacional. 

2.1. As organizações e o meio envolvente 

O ambiente de uma organização é composto pelas instituições ou forças que 

estão fora das suas fronteiras e que têm o potencial de influenciar o seu 

desempenho. Tipicamente, inclui fornecedores, clientes, concorrentes, agências 

de regulamentação do governo, grupos de opinião pública, entre outros 

(Robbins et al., 2013). 

O ambiente de uma organização pode ser diferenciado em Ambiente Geral e 

Ambiente de Tarefa, os quais estão representados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Visão Sistémica da Organização – macroestrutura interna e meio envolvente 

Fonte: (Varajão, J. E. Q., 2005) 

O ambiente geral é influenciado pelos aspetos políticos, económicos, sociais, 

tecnológicos, ecológicos e legais. Quanto ao ambiente de tarefa, as influências 

advêm essencialmente dos clientes, fornecedores, competidores e entidades 

reguladoras (Varajão, J. E. Q., 2005). 

O meio ambiente no qual as organizações operam caracteriza-se por uma 

crescente heterogeneidade e turbulência. Fatores como o aumento da oferta de 



Capítulo 2  As Organizações no Contexto Atual 

  21 

bens e serviços, a crescente competitividade entre organizações, a globalização 

da economia e o aumento do uso das TI demonstram bem as dificuldades com 

que se deparam as organizações. 

A globalização da economia, o surgir de grandes cadeias comerciais, quer de 

âmbito nacional, quer de âmbito internacional, o aumento do volume de 

informação nas organizações, a rapidez com que ocorrem mudanças no meio 

ambiente, são exemplos de alguns dos fatores que têm um impacto significativo 

na vida de muitas organizações, especialmente nas PME. A globalização provoca 

um aumento da concorrência devido à grande integração dos mercados 

(Gouveia, Oliveira e Varajão, 2008). 

É possível considerar que existem cinco fatores principais que têm alterado o 

meio ambiente das organizações (Laudon e Laudon, 2013): 

– Crescimento da Internet e convergência da Tecnologia: as TI estão cada 

vez mais presentes em todos os processos de negócio; 

– Transformação das organizações: as organizações começam a 

descentralizar-se, passando de uma estrutura hierárquica rígida para uma 

estrutura horizontal e mais flexível; 

– Globalização: o sucesso das organizações depende das suas capacidades 

em operar globalmente. O valor da informação tende a aumentar, uma 

vez que estas passam a representar oportunidades mais abrangentes; 

– Economia de Informação: as economias serão cada vez mais baseadas 

em informação e conhecimento; 

– Empresas digitais: os processos de negócio baseados em estruturas 

digitais agilizam a adaptação das organizações às mudanças ambientais. 

Na Tabela 2, são apresentadas as mudanças que têm ocorrido no meio 

ambiente dos negócios em função dos cinco fatores anteriormente descritos. 
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Crescimento da Internet e convergência da Tecnologia: 

 Novas tecnologias de negócio com custos favoráveis; 

 E-business, e-commerce, e e-government; 

 Mudanças rápidas nos mercados e na estrutura do mercado; 

 Aumento da obsolescência dos modelos tradicionais de negócio. 

Transformação das Organizações: 

 Redução dos níveis hierárquicos; 

 Descentralização e Flexibilização; 

 Independência da localização física; 

 Redução dos custos de transação e de coordenação; 

 Delegação de poder; 

 Trabalho colaborativo e de equipa. 

Globalização: 

 Administração e controlo num mercado global; 

 Competição nos mercados mundiais; 

 Grupos globais de trabalho; 

 Sistemas globais de entregas. 

Ascensão da economia de informação: 

 Economia baseada na informação e no conhecimento; 

 Novos produtos e serviços; 

 O conhecimento é um recurso estratégico; 

 O tempo está na base da competição; 

 Vida curta dos produtos; 

 Ambiente turbulento. 

Emergem as empresas digitais: 

 Oportunidade de relacionamentos com os clientes, fornecedores e 

empregados pela via digital; 

 O core business é suportado por redes digitais; 

 Administração digital dos recursos chave das organizações; 

 Perceção e respostas ágeis às mudanças ambientais. 

Tabela 2: Mudanças no ambiente dos Negócios 

Adaptado de (Laudon e Laudon, 2013) 
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Corroborando a opinião que o meio ambiente no qual as organizações estão 

inseridas é volátil, são vários os autores que descrevem aspetos com os quais as 

organizações atualmente se deparam. Os principais fatores que caracterizam a 

nova economia são (Chiavenato, 2014; Tapscott, 2014): 

– Conhecimento: a nova economia é uma economia do conhecimento; 

– Digitalização: as TI permitem trabalhar grandes quantidades de 

informação e transmiti-las rapidamente, conduzindo a uma economia 

digital; 

– Virtualização: a transformação da informação de analógica para digital 

permite que as coisas físicas se tornem virtuais (ex: empresa virtual); 

– Molecularização: a antiga corporação está a ser desagregada e 

substituída por moléculas dinâmicas e grupos de indivíduos e entidades; 

– Desintermediação: as funções de intermediário entre produtores e 

consumidores estão a ser eliminadas devido às redes digitais e ao 

comércio eletrónico; 

– Inovação: tornar os produtos obsoletos é o lema das organizações. O 

ciclo de vida dos produtos está a tornar-se cada vez menor; 

– Desregulamentação, privatizações e horizontalização das organizações: 

as organizações tendem a aumentar a sua área de atuação, aspirando 

tornarem-se regionais, nacionais ou mesmo internacionais; 

– Volatilidade e sazonalidade: exige que as organizações se adaptem às 

variações de necessidade de produção obrigando a diminuir o tempo de 

desenvolvimento de produtos; 

– Convergência: a disseminação das tecnologias permite que as 

organizações convirjam na forma como operam; 

– Fronteiras ténues entre os setores: em consequência da convergência, as 

fronteiras tradicionais existentes entre os vários setores tendem a 

desaparecer; 
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– Consciência ecológica: a postura das organizações passa por respeitar as 

questões ambientais, vendo-as como oportunidades de negócio; 

– Globalização: a nova economia é uma economia global. Os negócios e o 

conhecimento não conhecem fronteiras;  

– Imediatismo: o imediatismo torna-se o elemento propulsor da atividade 

económica e do sucesso comercial; 

– Integração: a nova economia é uma economia interligada em rede, 

integrando moléculas em grupos que são ligados a outros para criar 

riqueza. “Redes de redes”, rompendo as fronteiras entre empresas, 

fornecedores, clientes e concorrentes. 

Poderemos considerar que um dos fatores que mais pressiona as organizações 

é a globalização da economia. 

As pressões competitivas obrigam as organizações a tornarem-se globais no 

seu alcance, a diminuir o tempo de comercialização e a redobrar os seus 

esforços para administrar o risco, o serviço e o custo sobre uma verdadeira 

escala internacional (Rockart e Short, 1989). 

Assim, se por um lado as organizações deverão especializar-se de modo a 

poder responder mais eficazmente às exigências do seu ambiente local, por 

outro, a globalização deve ser encarada como uma oportunidade para alcançar 

novos mercados. 

A estratégia passa a ser “pensar globalmente e agir localmente”: glocalização. 

Esta estratégia permite, simultaneamente, ir ao encontro das oportunidades 

globais sem perder o foco nas potencialidades locais. 

A perspetiva global, uma nova forma de olhar para o que nos é familiar, 

aprofunda a nossa compreensão do mundo e o nosso posicionamento nele 

(Khondker, 2013).  
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2.2. A estratégia e a competitividade 

O panorama da globalização da economia, em que o mercado pode ter acesso 

a produtos e serviços provenientes de qualquer país, coloca a esmagadora 

maioria das empresas numa competição aberta a nível mundial, com empresas 

de qualquer ponto do globo. 

Neste ambiente, o desempenho avalia-se hoje através de indicadores ligados a 

fatores que emergiram, sucessiva e cumulativamente, entre as décadas de 1960 

a 1990 (Coelho et al., 1997): custo; qualidade; prazo de entrega; resposta rápida; 

"time-to-market"; e diferenciação. 

Deste modo, é imprescindível que as organizações estejam atentas às mudanças 

que ocorrem no meio ambiente. A sua capacidade competitiva está diretamente 

relacionada com a forma como elas percebem as mudanças que 

constantemente ocorrem no meio ambiente, assim como com o tempo que 

levam a perceber essas mudanças. 

As organizações deparam-se com inúmeros fatores que condicionam a sua 

capacidade competitiva, fatores que tanto poderão ser de ordem interna, como 

podem surgir a nível externo. 

Segundo Michael Porter (1998), as forças competitivas resumem-se à ameaça de 

novos concorrentes, à rivalidade entre concorrentes existentes, à ameaça de 

novos produtos e serviços, ao poder negocial dos clientes, e ao poder negocial 

dos fornecedores. 

As organizações podem desenvolver estratégias competitivas para fazer frente 

às forças competitivas com que se deparam no mercado. O’Brien e Marakas 

(2010) apresentam um modelo conceptual de aplicação das estratégias 

competitivas face às diferentes forças, o qual é apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Aplicação das Estratégias Competitivas às Forças Competitivas 

Adaptado de (O’Brien e Marakas, 2010) 

No âmbito desta tese, destacam-se as Alianças como estratégia competitiva. Na 

Figura 5, podemos verificar que a Aliança estratégica entre organizações é uma 

das principais estratégias competitivas do modelo. 

A aplicação das diferentes estratégias competitivas afigura-se como forma de 

obter ganhos ao nível das forças competitivas. Neste contexto, e 

particularizando, podemos afirmar que as organizações que constituam alianças 

estratégicas com outras organizações poderão obter um melhor 

posicionamento no mercado. 
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Para os autores Pettigrew e Whipp (1993), que defendem uma visão contextual, 

os fatores que influenciam o nível competitivo das organizações advêm dos 

contextos organizacional, setorial e nacional. São exemplos destes fatores: 

– Contexto organizacional – Fatores internos, como, por exemplo, a 

capacidade tecnológica e produtiva das organizações;  

– Contexto setorial – Fatores estruturais, como, por exemplo, as 

características do mercado consumidor, as oportunidades de acesso ao 

mercado internacional;  

– Contexto nacional – Fatores sistémicos, os quais se caracterizam por 

influenciar todo o setor, como, por exemplo, políticas macroeconómicas.  

A competitividade é vista pelas organizações como sinónimo de sobrevivência. 

Neste contexto, as organizações têm que desenvolver estratégias que lhes 

permitam ganhar vantagens em relação aos seus concorrentes. 

Essas estratégias podem ser de dois níveis (Porter, Michael E, 1998): 

– A Estratégia Corporativa estabelece a forma como cada organização irá 

competir, ou seja, representa a estratégia da organização como um todo. 

Exemplo da estratégia corporativa é o ramo de negócio no qual a 

organização se vai posicionar; 

– As Estratégias Competitivas, por outro lado, visam obter vantagens em 

cada uma das unidades de negócio. 

As organizações estão inseridas numa economia onde a pressão competitiva 

tem vindo a aumentar cada vez mais. A pressão competitiva inerente às 

organizações, cadeias de produção e, inclusivamente, entre países, é uma das 

variáveis que mais condiciona o sucesso de uma organização. É essencial que o 

conceito de flexibilidade esteja associado ao conceito de integração para 

melhor dar resposta aos desafios que atualmente se colocam às organizações 

(Mendonça, 2003). 
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As organizações procuram novos modelos de gestão e de organização do 

trabalho, orientando-se para o trabalho em equipa, mais participativo e com 

uma estrutura hierárquica mais reduzida e flexível, tornando-se mais 

competitivas e dinâmicas (Koulopoulos, 1995). 

Numa economia globalizada, as organizações têm de adaptar as suas 

estratégias de modo a criar vantagens que garantam a sua competitividade. 

Nesta linha de pensamento, podemos afirmar que as organizações têm que se 

reajustar internamente, tornando a sua estrutura flexível, de modo a se poder 

adaptar rapidamente às exigências de um meio ambiente cada vez mais 

complexo e volátil. 

2.3. Impacto das Tecnologias da Informação nas Organizações 

As TI têm ganho relevância ao longo dos últimos anos, especialmente com o 

surgimento de uma economia global baseada na informação e no 

conhecimento. 

A informação e o conhecimento sempre foram fatores essenciais no 

crescimento da economia, sendo que a evolução tecnológica determinou em 

grande parte a capacidade produtiva da sociedade e os padrões de vida, bem 

como as formas sociais da organização económica (Castells, 2010). De salientar 

o papel que as TI têm no desenvolvimento das redes sociais, organizacionais e 

económicas. 

A utilização das TI está a mudar o modo como os negócios são realizados, 

atualmente grande parte dos negócios provêm do “mundo digital”. 

Desde que os computadores entraram no ambiente empresarial na década de 

1950, afetaram, desde logo, a forma como o trabalho é realizado. Poder-se-á 

dizer que as TI começaram a modificar radicalmente o trabalho no seio das 
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organizações em aspetos que variam entre a rapidez, a qualidade e a sua 

localização (Davenport, 1994). Os sistemas e as TI têm assumido uma grande 

variedade de papéis dentro das organizações, sendo que as motivações para a 

sua adoção podem ser muito variadas (Varajão, J., Trigo e Barroso, 2009). 

Assim sendo, pode-se dizer que as TI estão cada vez mais presentes no seio das 

organizações, condicionando a forma como as mesmas delineiam as suas 

estratégias de negócio. As TI constituem uma excelente ferramenta no que diz 

respeito ao potenciar da prossecução de estratégias competitivas. 

As TI habilitam a competição global, pressionando as empresas a pensar de 

forma global, em vez de meramente local ou regional. A competição global 

implica desenvolver redes de informação, sistemas interorganizacionais e 

sistemas que possam trabalhar em qualquer lugar (Licker, 1997). 

É assim aceite que (Daniels e Santos, 1997): 

– Hoje em dia, a maioria dos negócios tem de competir num ambiente 

global e para que isso seja facilitado é essencial raciocinar 

adequadamente através de uma estratégia de TI; 

– As TI, quando aplicadas de modo correto, podem alterar, radicalmente, a 

natureza de um negócio e a forma como ele é gerido; 

– Um dos impactos importantes das TI nas empresas é a alteração das 

relações entre fornecedores e clientes; 

– Uma estratégia de TI que seja eficaz encoraja o desenvolvimento de 

novos produtos e de novos negócios. 

As TI e os sistemas baseados nos computadores não podem ser vistos apenas 

como meios de realizar as operações de forma mais eficiente, mas sim como 

ferramentas que possibilitam à organização inovar e desenvolver novas 

estratégias (Galliers, R. D. e Baets, 1998). Da mesma opinião partilham Laudon e 

Laudon (2013) quando afirmam que, no ambiente competitivo, a utilização das 
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TI é um fator decisivo para que a organização inove, podendo-lhe assegurar a 

obtenção de vantagens competitivas. 

As TI podem modificar profundamente as características de cada uma das cinco 

forças competitivas e, consequentemente, alterar a estrutura competitiva 

(Porter, M E, 2008). A aplicação das TI às cinco forças competitivas traduz-se em 

ganhos de competitividade, da seguinte forma: 

– Rivalidade entre concorrentes – As TI constituem uma arma que permite 

reduzir custos, aumentar a diferenciação ou melhorar a imagem de 

marca da empresa; 

– Ameaça de novos concorrentes – As TI permitem melhorar o controlo 

dos canais de distribuição e aprovisionamento de forma a dificultar o 

acesso dos competidores. Além disso, permitem adequar melhor os 

produtos às necessidades dos clientes e, explorar economias de escala 

para reduzir preços, possibilitando uma maior competitividade ao nível 

da liderança de custos; 

– Poder negocial dos fornecedores – As TI podem ser utilizadas para 

redefinir as relações com os fornecedores, permitindo a integração 

vertical dos fornecedores; 

– Poder negocial dos clientes – As TI permitem melhorar o relacionamento 

com os clientes, aumentando a sua satisfação e assegurando a sua 

fidelização; 

– Ameaça de novos produtos ou serviços – As TI permitem criar novos 

produtos e serviços, ou adaptar os existentes, de forma a responder 

melhor às necessidades dos clientes. 

As Tecnologias da Informação podem ser usadas para implementar as várias 

estratégias competitivas das organizações. Na Tabela 3 é apresentada, de forma 
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sumária, a forma como as TI podem ser usadas para implementar as principais 

estratégias competitivas. 

Liderança de custos: 

 As TI podem ser usadas para reduzir custos dos processos de negócio; 

 O uso das TI permite baixar os custos dos clientes e dos fornecedores. 

Diferenciação: 

 Novas particularidades das TI permitem diferenciar produtos e serviços; 

 O uso das TI permite minimizar as eventuais vantagens de diferenciação 

dos concorrentes; 

 As TI permitem focar (direcionar) os produtos e serviços para nichos de 

mercado. 

Inovação: 

 Criar novos produtos e serviços com inclusão de componentes de TI; 

 As TI ajudam a desenvolver novos mercados únicos ou nichos de 

mercado; 

 Fazer mudanças radicais nos processos de negócio com base nas TI 

permite reduzir os custos, melhorar a qualidade, aumentar a eficiência, 

prestar melhores serviços aos clientes e reduzir os tempos nas 

transações comerciais. 

Promover o crescimento: 

 As TI podem ser usadas para promover a expansão do negócio quer a 

nível regional quer a nível global; 

 As TI permitem diversificar e integrar outros produtos e serviços. 

Desenvolver Alianças: 

 As TI permitem criar organizações virtuais com outros parceiros de 

negócio; 

 Com as TI podem ser desenvolvidos sistemas de informação 

interorganizacionais que suportem relacionamentos estratégicos do 

negócio, com clientes, fornecedores, subcontratantes e outros. 

Tabela 3: Oportunidades oferecidas pelas TI no desenvolvimento de Estratégias Competitivas 

Adaptado de (O’Brien e Marakas, 2010) 
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No contexto atual, as organizações enfrentam no dia-a-dia novos desafios: 

maximizar os níveis de qualidade, lançar novos produtos, posicionar e 

consolidar os existentes, alcançar novos mercados, aumentar a satisfação dos 

clientes, entre outros. Enfrentar cada um destes objetivos implica cobrir 

necessidades de informação cada vez maiores. 

Esta dinâmica obriga as organizações a manipular mais informação e de um 

modo mais eficiente, o que as obriga a conceber e desenvolver Sistemas de 

Informação que lhes permitam gerir devidamente essa informação. 

Segundo Wart e outros, citado por Amaral e Varajão (2007), a importância da 

informação para as organizações é universalmente aceite, constituindo, senão o 

mais importante, pelo menos um dos recursos cuja gestão e aproveitamento 

mais influencia o sucesso das organizações. 

Considerando o papel que as TI e do conhecimento representam para a 

competitividade das organizações, poderemos afirmar que esse papel se torna 

mais crítico no âmbito das redes de cooperação interorganizacionais, 

salientando que os agentes envolvidos num arranjo cooperativo necessitam de 

partilhar informação e conhecimento com outros agentes cooperantes. 

O progresso que se tem verificado nas TI, e em particular nas redes de 

computadores, ofereceu as condições base para que surgisse uma sociedade 

em rede, onde vão sendo exploradas novas formas de colaboração (Camarinha-

Matos e Afsarmanesh, 2010). 

A utilização das TI permite que as organizações adotem novos modelos 

organizacionais, entre as quais se destacam os modelos baseados na 

cooperação interorganizacional. 



Capítulo 2  As Organizações no Contexto Atual 

  33 

A disponibilidade da tecnologia de rede e de internet vem inspirando 

estratégias que tiram partido da capacidade das empresas para criar redes ou 

para interagir em rede umas com as outras (Laudon e Laudon, 2013). 

Cadeias de fornecimento altamente integradas, empresas virtuais/organizações 

virtuais, comunidades virtuais, laboratórios virtuais/e-science, são exemplos 

duma tendência em que as entidades procuram oportunidades de 

complementaridade (Camarinha-Matos e Afsarmanesh, 2010). 

A literatura recente destaca a relação entre as tecnologias e as novas formas 

organizacionais, tais como "organizações virtuais" e "redes interorganizacionais 

virtuais" (Salazar e Sawyer, 2007), destacando-se o papel da Internet que se tem 

expandido continuamente, em termos da tecnologia utilizada como em termos 

de dimensão, tornando-se um meio essencial para a realização de negócios 

(Gouveia, Oliveira e Varajão, 2007). 

É indiscutível que a internet tem vindo a transformar a forma de conduzir os 

negócios nas mais diversas áreas de atividade e aos mais diferentes níveis, 

afirmando-se atualmente como um importante canal de comunicação e 

comercialização de bens e serviços. É neste contexto de efervescente 

dinamismo que o comércio eletrónico assumem particular relevância, 

merecendo uma atenção cuidada por parte de todas as empresas, 

independentemente da sua dimensão ou área de atividade (Varajão, J., 2003). 

O paradigma dos relacionamentos eletrónicos é uma realidade cada vez mais 

presente na generalidade das organizações. Neste paradigma a presença das TI 

é fundamental. As características que as TI conferem a este paradigma são 

(Laudon e Laudon, 2013): 

– Ubiquidade – A tecnologia internet está disponível em qualquer parte, a 

qualquer momento e em qualquer lugar; 

– Alcance global – A tecnologia atravessa fronteiras; 
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– Padrões universais – Existem um conjunto de padrões tecnológicos, 

especificamente de padrões para a internet; 

– Riqueza de conteúdos – É possível enviar mensagens de texto, áudio e 

vídeo; 

– Interatividade – A tecnologia possibilita interação ao utilizador; 

– Densidade de informação – A tecnologia reduz os custos de informação 

e eleva a qualidade; 

– Personalização – A tecnologia permite o envio de mensagens 

personalizadas tanto para indivíduos como para grupos. 

As inovações tecnológicas podem contribuir de várias formas para o ganho de 

vantagens competitivas, permitindo melhorar a procura, reduzir custos e 

aumentar a qualidade (Gouveia et al., 2008). 

Neste contexto, dever-se-á assegurar que os SI são desenvolvidos e utilizados 

de modo à obtenção do máximo retorno da sua operação. Para tal, o 

alinhamento dos SI com as estratégias organizacionais é fundamental (Amaral e 

Varajão, 2007). 

A internet tem criado oportunidades extraordinárias para as empresas 

explorarem a tecnologia digital. As empresas usam esta tecnologia para criar 

novos produtos e serviços, novos canais de vendas e marketing, e até mesmo 

negócios inteiramente novos. A tecnologia da internet ajuda a comunidade 

colaborativa na partilha de dados e de processos, os quais eram considerados 

internos (Laudon e Laudon, 2013). A internet permite ainda a criação de redes 

interorganizacionais, tais como comunidades virtuais cliente-fornecedor (Salazar 

e Sawyer, 2007). 

O’Obrien e Marakas defendem que as TI facilitam o desenvolvimento de 

alianças, permitindo criar organizações virtuais com outros parceiros de negócio 

e desenvolver SI interorganizacionais que suportem relacionamentos 
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estratégicos do negócio, com clientes, fornecedores, subcontratantes e outros 

(O’Brien e Marakas, 2010). 

A implementação e exploração das TI permitem a virtualização das relações 

sociais e dos processos de trabalho, podendo esbater as fronteiras 

organizacionais (Salazar e Sawyer, 2007). 

A formação e expansão das redes de empresas, na economia global, ocorrerão, 

entre outros motivos, devido ao poder da informação propiciado pelo 

paradigma tecnológico (Castells, 2010). 

Neste contexto, seguidamente faz-se uma breve descrição das tecnologias 

existentes no mercado e que poderão ser utilizadas pelas redes cooperativas 

para a partilha de informação e conhecimento, ou seja, abordam-se tecnologias 

de suporte ao CSCW1 (Computer Supported Cooperative Work). 

CSCW pode ser definida como a área que observa o modo como os grupos 

trabalham, procurando descobrir a forma como as tecnologias, especialmente 

as de computação, podem auxiliar na execução desse trabalho (Ellis, 1991). 

As aplicações informáticas, cujo objetivo é suportarem a cooperação de grupos, 

designam-se habitualmente por groupware. 

O Groupware proporciona capacidades de suporte às comunicações das 

empresas e de trabalho colaborativo. Indivíduos, equipas e grupos de trabalho 

em locais diferentes podem usar o groupware para escrever e desenvolver 

projetos em grupo, partilhar ideias e documentos, realizar reuniões eletrónicas, 

monitorizar o estado das tarefas e de projetos, agendar, e enviar e-mails 

(Laudon e Laudon, 2013). 

O Groupware pode ajudar um grupo de pessoas no mesmo local físico, ou 

geograficamente distribuído, podendo ainda permitir a comunicação e a 

                                                      
1 Trabalho Cooperativo Suportado por Computador 
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cooperação por intermédio de interações em tempo real ou de modo 

assíncrono. 

De acordo com O’Brien e Marakas (2010), estas aplicações poderão ser 

agrupadas segundo a sua funcionalidade, como se encontra esquematizado na 

Figura 6, ainda que atualmente exista groupware que agrega várias 

funcionalidades. São exemplo disso o Lotus Notes, o NovellGroupwise e o 

Microsoft Exchange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sistemas para a colaboração empresarial 

Adaptado de (O’Brien e Marakas, 2010) 

Seguidamente, identificam-se e descrevem-se várias aplicações que poderão 

auxiliar em atividades colaborativas. 

Suporte Básico para Trabalho Cooperativo (BSCW2) – O BSCW é um sistema que 

fornece as funcionalidades básicas para cooperação de grupos e utiliza a 

internet como infraestrutura de comunicação, sendo que as comunicações 

podem ser feitas em modo síncrono ou em modo assíncrono por intermédio da 

Internet, Intranet ou Extranet. Este sistema foi construído baseando-se na 

                                                      
2 Basic Support for Cooperative Work 
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metáfora de shared workspace (área de trabalho partilhada), na qual um 

utilizador pode armazenar vários tipos de arquivos, bem como ter acesso às 

atividades dos membros do seu grupo. 

Correio Eletrónico – O correio eletrónico foi uma das primeiras e mais 

importantes ferramentas de Groupware, e é hoje uma das mais utilizadas. 

Permite a comunicação local (dentro da organização) e global (através da 

Internet) entre pessoas e grupos. Apresenta várias vantagens, como rapidez, 

flexibilidade e capacidade de integração com outros aplicativos. 

Editores Cooperativos – Podem ser usados por um grupo para compor e editar 

gráficos ou textos conjuntamente, isto é, há uma área de trabalho comum onde 

todos atuam e podem visualizar a atuação dos demais. Existem editores 

síncronos, nos quais é possível que um utilizador possa editar a frase de um 

parágrafo, enquanto outro está a atualizar a frase seguinte, propiciando que 

ambos visualizem, em tempo real, o que cada um está a fazer. Os assíncronos 

são mais apropriados para grupos que possuem um editor e vários revisores. 

Salas de Conversação (IRC3) – Os Chats permitem a interação em tempo real, 

através do envio de frases, expressões de ideias e sentimentos. A expressão de 

sentimentos é feita com recurso a emoticons ou smileys, que são uma 

sequência curta de letras ou símbolos, usualmente representam uma expressão 

facial. 

Mensagens Instantâneas – Os sistemas de mensagens instantâneas permitem 

anunciar a presença on-line para quem estiver conectado. Como principais 

funcionalidades deste tipo de aplicativos são: o envio de mensagens de texto, 

voz e vídeo; envio de arquivos; envio de URL; e partilha de pastas. 

Fórum de Discussão – É um sítio na Web que permite aos utilizadores submeter 

as suas mensagens, as quais são armazenadas para consulta posterior. Os 

                                                      
3 Internet Relay Chat 
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membros do fórum acompanham os diálogos e discussões podendo a qualquer 

momento intervir nas discussões e submeter as suas opiniões. 

Sistemas de Conferência – São sistemas que permitem a comunicação remota 

com recursos de áudio e vídeo. Possibilitam a realização de encontros e 

contactos on-line, evitando a sua deslocação e recriando um ambiente de 

proximidade dos intervenientes na conferência. 

Ambientes virtuais – Estes sistemas procuram recriar ambientes representativos 

da realidade, sendo que os utilizadores poderão interagir com esse ambiente 

remotamente. Os utilizadores são representados nesse espaço por avatars que 

representam a sua presença. 

Portais Web – O termo Portal é muito abrangente e pode abarcar desde o 

simples catálogo on-line até a soluções complexas de intranet, podendo serem 

classificados segundo três dimensões (Gouveia et al., 2007): abrangência de 

conteúdos - Portais Horizontais e/ou Portais Verticais; objetivo do portal - 

Portais Transacionais e/ou Portais Informativos; e quanto ao leque de 

utilizadores a que se destina - Portais Privados e/ou Portais Públicos. 

Sistemas de apoio a Reuniões – Estes sistemas facilitam a realização de reuniões 

de trabalho, estando orientados para aumentar a produtividade de reuniões. 

Permitem planear, agendar e acompanhar o decorrer dos trabalhos das 

reuniões, recorrendo a funcionalidades de mediação, brainstorming, anotação e 

votação. 

Blogs – Consistem basicamente de uma página Web que deverá ser atualizada 

frequentemente, composta por pequenos blocos de conteúdo apresentados de 

forma cronológica. 

Workflow – É a automação do processo de negócio, na sua totalidade ou em 

parte, onde documentos, informações ou tarefas transitam de um participante 
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para outro para a execução de uma ação, de acordo com um conjunto de regras 

e procedimentos4. 

De um modo geral, os sistemas de Groupware podem ser classificados em seis 

grupos (Araujo, Santoro e Borges, 2002): 

– Sistemas de correio eletrónico: são ferramentas de comunicação e 

interação entre indivíduos, integrando-se no fluxo de trabalho como 

meio de troca e encaminhamento de informações no apoio a tarefas 

mais complexas; 

– Sistemas de partilha de informação (Workgroup): são ferramentas que 

possibilitam a partilha de informações por uma equipe de trabalho 

definida. Estas informações podem ser documentos, comentários, ideias 

que são armazenadas de forma organizada e com acesso controlado; 

– Sistemas de conferência para suporte às decisões em grupos: são 

ferramentas de suporte às discussões entre grupos nos quais é 

necessária organização e interação de maior complexidade. As 

discussões são coordenadas de forma a torná-las mais eficientes; 

– Sistemas de suporte à decisão em grupo: são ferramentas que oferecem 

recursos, não somente no auxílio à discussão, mas também na tomada de 

decisão através de incorporação de técnicas específicas; 

– Sistemas de coautoria: são ferramentas que possibilitam a partilha de 

informações, discussões e decisões com o objetivo de elaborar um 

determinado documento; 

– Sistemas de Workflow: são ferramentas que têm como objetivo a 

automação e gestão de fluxos de trabalho. Possibilitam o 

acompanhamento e distribuição de atividades que compõem o fluxo de 

trabalho ao longo da sua execução. 

                                                      
4 Definição dada pela WfMC em: http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-

1011_term_glossary_v3.pdf 
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As tecnologias que mais contribuem para sustentar redes de cooperação 

interorganizacionais prendem-se com o conceito de comércio eletrónico (e-

commerce). O comércio eletrónico pode ser definido como sendo transações de 

informação, produtos e serviços conduzidas através das tecnologias digitais 

(Laudon e Laudon, 2013). 

O e-Procurement pode ser definido como um modelo que permite a aquisição 

de bens e serviços, usando meios eletrónicos, tendo como objetivo um maior 

controlo nos processos de aquisição e redução de custos, uma vez que as 

necessidades de produtos são licitadas por diferentes fornecedores (Lopes e 

Santos, 2006). Segundo estes autores, os modelos de e-Procurement 

distinguem-se pela relação que estabelecem entre os intervenientes, sendo que 

poderão estar centrados no fornecedor, como é o caso da Cisco Systems 

(www.cisco.com), centrados no comprador, exemplo a Autoeuropa 

(www.autoeuropa.pt/AESupplyNet/index_port.htm) ou geridos por terceiros (e-

Marketplaces), como se verifica no econstroi (www.econstroi.com). 

O e-procurement inclui aspetos da funcionalidade do procurement suportado 

por várias formas de comunicação eletrónica, usado por ambos os setores 

públicos e privados, tomando diversas formas, incluindo (Knudsen, 2002; Lopes 

e Santos, 2006; Stadler, 2002): 

– Electronic Data Interchange (EDI) – Sistema de Informação 

interorganizacional usando protocolos de intercâmbio de dados 

estruturados frequentemente através de redes de valor acrescentado; 

– e-MRO (Manutenção, reparação e operação) – Mecanismo para 

encomendar itens indiretos de um catálogo on-line; 

– Enterprise Resource Planning (ERP) – Automatização de Workflows 

relacionados com procurement incluindo auto-faxing, auto-emailing e 

outras formas de trocar mensagens diretamente com os fornecedores; 

http://www.cisco.com/
http://www.autoeuropa.pt/AESupplyNet/index_port.htm
http://www.econstroi.com/
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– Web-Based Enterprise Resource Planning – Automatização de 

procurement baseados na Web; 

– e-Sourcing – Forma de identificação de novas fontes de fornecimento 

utilizando tecnologias da Internet; 

– e-Tendering – Processo de convite de ofertas dos fornecedores e receção 

das suas respostas de forma electrónica; 

– e-Reverse Auctioning (leilão invertido) – Usando tecnologias da Internet, 

os licitadores vão apresentando propostas de preços cada vez mais 

baixas até não ser possível baixar mais os preços; 

– e-Auction For Disposals – Usam-se tecnologias da internet para realizar 

um leilão on-line com a finalidade de vender itens que são abatidos; 

– e-Informing – Uso de tecnologias da Internet para recolher e distribuir 

informação relativa a procurement; 

– e-Collaboration – Uso de tecnologias facilitadoras ao planeamento e 

conceção de colaboração relacionada com o procurement. 

São várias as formas de comércio eletrónico, no entanto os e-marketplaces 

destacam-se no relacionamento eletrónico entre empresas. 

Os e-marketplaces podem ser definidos como sendo locais virtuais onde 

múltiplos compradores e fornecedores realizam negócios através da Internet 

(Lai e Turban, 2008). Desta forma, os e-marketplaces funcionam como 

intermediários eletrónicos que facultam um ambiente no qual compradores e 

vendedores podem negociar, ou seja, proporcionam um ambiente de mercado 

facilitado pelas TI. Podemos referir como exemplos de marketplaces eletrónicos: 

o tradecom.pt; priceline.com; e o econstroi.com. 

Segundo Thelwall (2000) estes "marketplaces" podem ser divididos em duas 

categorias: 
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– Marketplace público: É um modelo interempresarial que liga múltiplos 

compradores e fornecedores, que tem como foco a geração de receitas e 

lucros através da oferta de serviços com valor agregado. Este tipo de 

marketplace pode ser dividido em dois segmentos: 

 Marketplace vertical: é voltado para vários membros de um 

segmento da indústria; 

 Marketplace horizontal: fornece serviços para uma ampla gama de 

segmentos; 

– Marketplace privado: refere-se às soluções de marketplace 

implementadas individualmente por uma organização para integrar seus 

processos de negócios com seus parceiros. 

Alguns marketplaces apresentam-se em formato de leilões (forward auction) ou 

de leilões reversos (reverse auctions) (Hur, Hartley e Mabert, 2006). 

Os leilões tradicionais permitem que os compradores façam ofertas sucessivas 

relativamente aos produtos colocados a leilão pelos vendedores, de modo a 

fazer subir os preços. Neste caso, vários compradores concorrem entre si para 

disputar a compra de bens e/ou serviços disponibilizados por um vendedor. Um 

exemplo deste tipo de leilão é o portal eBay.com. 

Já nos leilões reversos quem faz as ofertas são os vendedores que estão 

interessados nas propostas de aquisição feitas pelos compradores, sendo que o 

objetivo é o de fazer baixar os preços. Assim sendo, neste modelo vários 

vendedores concorrem entre si para disputar a venda de bens e/ou serviços 

procurados por um comprador. 
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“Na união está a força.” 

Simón Bolívar 

3. Marketing de Relacionamento 

Nos últimos anos verificou-se uma mudança de paradigma na forma como as 

organizações atuam num mercado cada vez mais exigente. Se na Era Industrial a 

preocupação era a venda em massa, atualmente, na Era Pós-Industrial, os 

clientes reivindicam serem tratados de forma personalizada e única. 

3.1. Fundamentos do Marketing de Relacionamento 

Ainda que os relacionamentos, ao longo dos tempos, sempre tenham estado 

presentes nas relações comerciais, com o surgimento da Era Industrial o foco 

passou a estar nas vendas em massa. Só a partir da década de 1980 é que o 
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conceito do Marketing de Relacionamento foi introduzido na literatura com os 

trabalhos de Leonard Berry. 

As alterações que se têm verificado no mercado, especialmente nos últimos 

anos, têm-se refletido na forma como as organizações atuam, de forma 

particular ao nível do Marketing. Esta nova forma de atuar tem ocorrido 

sobretudo em termos como as organizações se relacionam com os clientes e 

com outros stakeholders (Grönroos, 2009). 

Devemos partir da premissa que os custos envolvidos na manutenção dos 

clientes atuais são inferiores aos custos inerentes à obtenção de novos clientes. 

Neste contexto, os clientes mantidos tornam-se mais rentáveis a longo prazo 

(Swift, 2001). Assim, se considerarmos que é mais difícil angariar novos clientes 

do que manter a base de clientes atuais (Gummesson, 2010; Morgan e Hunt, 

1994), e que economicamente é mais vantajoso manter os clientes atuais, as 

organizações deverão desenvolver esforços no sentido de criar relacionamentos 

que perdurem no tempo e que induzam a uma maximização das suas relações 

comerciais. 

O Marketing de Relacionamento permite criar, manter e solidificar 

relacionamentos com clientes e outros públicos, transferindo o foco das 

transações para a construção de relacionamentos de longo prazo (Kotler, P e 

Armstrong, 2010), os quais devem ser valorizados e desenvolvidos com o tempo 

(Boone e Kurtz, 2012). 

A construção e manutenção de relacionamentos de longo prazo deverão ser 

vantajosos para as partes envolvidas (Gummesson, 2010), satisfazendo objetivos 

individuais e organizacionais (Boone e Kurtz, 2012), pois só desta forma 

poderão perdurar no tempo. 

O marketing de relacionamento focaliza-se no desenvolvimento e manutenção 

de relações duradouras e reciprocamente proveitosas para ambos os 
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intervenientes nas relações, para os clientes e/ou parceiros estrategicamente 

relevantes e para as organizações.   

Para Fahy e Jobber (2012), o Marketing de Relacionamento corresponde ao 

processo de criar, desenvolver e melhorar as relações com os clientes e outros 

atores que possam estar envolvidos na relação (stakeholders). Neste mesmo 

seguimento, Boone e Kurtz (2012) afirmam que o Marketing de Relacionamento 

refere-se ao desenvolvimento, crescimento e manutenção das relações com os 

clientes, fornecedores, funcionários e outros parceiros, numa perspetiva de 

longo prazo, para alcançar benefícios mútuos. 

Neste contexto, podemos assumir que o principal propósito do Marketing de 

Relacionamento é a criação de valor mútuo a partir de um processo de gestão 

para desenvolver relacionamentos duradouros com os clientes e outros 

stakeholders, criando sinergias a partir desses mesmos relacionamentos. 

De salientar que, no enfoque relacional, qualquer stakeholder (ator ou parte 

interessada num relacionamento) poderá, em última instância, ser considerado 

um cliente, de forma mais concreta, “cliente de relacionamento”. 

Os relacionamentos com os clientes poderão diferenciar-se segundo vários 

aspetos, dos quais se destacam: a oportunidade do relacionamento; a 

capacidade do relacionamento evoluir; o nível de compromisso assumido entre 

as partes envolvidas; a confiança estabelecida; e o nível de cooperação entre as 

partes interessadas. 

O Marketing de Relacionamento cumpre um papel de balanceamento, ou de 

promoção do equilíbrio, entre o dar e o receber de valor acrescentado, tanto 

para as empresas como para os seus clientes, baseando-se no sentimento da 

confiança mútua entre as partes envolvidas, representando assim uma das 

estratégias mais significativas para o desenvolvimento e manutenção de 

vantagens competitivas das empresas (Grönroos, 2009; Shaker e Basem, 2010). 
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De forma resumida, o Marketing de Relacionamento favorece três aspetos 

estratégicos: 

a) Estabelece e mantém vínculos bem-sucedidos e duradouros com os 

clientes. Estes vínculos manifestam-se ao nível da lealdade desses 

clientes ao longo do tempo; 

b) Cria um clima de compromisso e de confiança, incentivando que sejam 

tomadas novas ações coletivas que produzam efeitos ao nível da eficácia, 

produtividade e competitividade organizacional; 

c) Facilita a gestão do risco, considerando que promove a distinção 

baseada na rentabilidade que cada cliente representa ao longo do seu 

ciclo de vida. 

O Marketing de Relacionamento tem especial importância em setores que 

envolvam a prestação de serviços, onde é muito frequente o contacto entre o 

fornecedor de serviços e o cliente (Shaker e Basem, 2010). Devemos considerar 

que a prestação de serviços de qualidade permite criar a oportunidade de 

construir relacionamentos de qualidade com os clientes. 

3.1.1. Objetivos do Marketing de Relacionamento 

O Marketing de Relacionamento deve ser visto como estratégico, permitindo 

que as organizações se diferenciem. Uma estratégia assente no estabelecimento 

de relacionamentos de longo prazo permite obter ganhos competitivos, na 

medida em que se estabelece uma relação de compromisso e confiança entre as 

partes envolvidas. 

O marketing tem vindo a transferir o foco das transações individuais para a 

construção de relacionamentos que contêm valor e redes de oferta de valor 

(Kotler, P e Armstrong, 2010). 
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Segundo Kotler e Keller (2012), um dos objetivos principais do marketing é o 

desenvolvimento de relacionamentos fortes e duradouros com todas as pessoas 

ou organizações que podem, de forma direta ou indireta, afetar o sucesso das 

atividades de marketing da empresa. 

A gestão do relacionamento com o cliente é uma abordagem para 

compreender e influenciar o comportamento do cliente através de 

comunicações com o objetivo de conquistar novos clientes, reter os clientes 

atuais e fomentar a lealdade dos clientes, e, com isso, aumentar a rentabilidade 

(Swift, 2001). Assim, o desenvolvimento de relacionamentos com os clientes 

pretende criar laços entre a empresa e os clientes, fazendo com que esses 

clientes fiquem fiéis à empresa, passando a ser clientes regulares (Grönroos, 

2009). 

De forma resumida, podemos identificar três objetivos principais inerentes ao 

marketing de relacionamento: 

– Conquistar novos clientes – Fazendo com que os clientes comprem os 

produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa; 

– Manter os clientes atuais – Este objetivo é conseguido através da 

satisfação dos clientes, com o intuito que o cliente queira repetir a 

experiência de voltar a comprar na empresa; 

– Criar lealdade – Este último objetivo é fomentado pelos relacionamentos 

estabelecidos, assentes num sentimento de confiança, compromisso e 

cooperação. 

3.1.2. Dimensões do Marketing de Relacionamento 

As cinco dimensões-chave do marketing de relacionamento são: vínculo, 

empatia, tangibilidade, reciprocidade e confiança (Shaker e Basem, 2010). 
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– Vínculo: 

Os vínculos devem estabelecer-se entre dois ou mais agentes de forma a 

desenvolver relacionamentos fortes e que perdurem ao longo do tempo. 

Vínculos fortes promovem o aumento do compromisso de cada um dos 

participantes no relacionamento; 

– Empatia: 

Caracteriza-se pela capacidade que os agentes têm para perspetivar uma 

situação a partir da ótica dos outros agentes envolvidos num 

relacionamento; 

– Tangibilidade: 

As instalações físicas, os equipamentos e a aparência do pessoal; 

– Reciprocidade: 

Qualquer relacionamento de longo prazo envolve tanto o dar como o 

receber entre as partes envolvidas; auxiliar e conceder favores em troca 

do mesmo tratamento sempre que surja essa necessidade; 

– Confiança: 

A confiança é, em última análise, o elo que mantém um relacionamento 

unido a longo prazo. A confiança reflete o grau com que as partes 

acreditam umas nas outras. Quando as partes se comprometem entre si 

aumenta a confiança, fazendo com que os relacionamentos sejam 

reforçados. Uma confiança forte leva a uma maior cooperação entre as 

partes num relacionamento. 
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3.2. CRM (Customer Relationship Management) 

A Gestão do Relacionamento com o Cliente afirma-se como sendo uma 

estratégia de negócio orientada para a antecipação e compreensão das 

necessidades dos clientes, quer sejam eles atuais ou potenciais. Para tal, o CRM 

compreende que os dados dos clientes sejam capturados, interna e 

externamente, e consolidados num repositório central às organizações. Uma 

análise cuidada desses dados permite que seja disseminada informação 

personalizada pelos distintos pontos de contacto que cada organização possui 

para interagir com os clientes, de modo a auxiliar cada interação entre a 

organização e cada cliente. 

A gestão do relacionamento com clientes considera a premissa que os custos 

de aquisição de um novo cliente são superiores aos custos para manter os 

clientes atuais. A rentabilidade dos clientes mantidos tende a aumentar a longo 

prazo (Swift, 2001). 

A vantagem competitiva baseada em produtos ou serviços inovadores tem, na 

maioria das vezes, um tempo de vida muito curto, e como tal, as organizações 

começam a perceber que a única força competitiva duradoura advém do 

relacionamento com os clientes (Laudon e Laudon, 2013). Neste contexto, nos 

últimos anos tem sido evidente o esforço que as organizações têm 

desenvolvido para manter um relacionamento de longo prazo com os seus 

clientes, ainda que, muitas das vezes, esse esforço não tenha surtido os efeitos 

desejados. 

O CRM é, neste momento, uma das palavras-chave para as empresas, quer em 

termos de tecnologias quer em termos de uma nova forma de implementar 

conceitos mais antigos de gestão, no qual a qualidade dos dados é fundamental 

(Ferrão, 2003). 
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Se considerarmos que cada cliente é único, diferente, e que cada um deverá ser 

tratado de forma distinta (Peppers e Rogers, 2011), poderemos vislumbrar a 

essência do CRM como estratégia de negócio. 

O CRM, como abordagem de negócio, pretende identificar os melhores clientes, 

conhecer as suas necessidades, corresponder às suas exigências e expetativas 

(Temporal e Trott, 2001), com o propósito de criar, desenvolver e melhorar o 

relacionamento das organizações com os seus clientes, de modo a incrementar 

o valor que cada cliente representa e, por conseguinte, a rentabilidade 

organizacional (Payne, 2006; Swift, 2001), encorajando a focalização na retenção 

e fidelização dos clientes, pretendendo aumentar o valor do cliente no tempo 

(CLV5) (Cravens e Piercy, 2012). 

O CRM poderá ser visto como um instrumento que visa a obtenção de 

vantagem competitiva por parte das organizações que adotem este tipo de 

estratégia de negócio. No entanto, para que uma vantagem competitiva se 

torne efetiva, é fundamental que seja de difícil imitação, sustentável, de grande 

aplicabilidade e superior à concorrência. 

O CRM patrocina uma estratégia de resposta ao cliente, a qual permite obter 

uma vantagem competitiva quando (Cravens e Piercy, 2012): 

– Proporciona um valor superior do cliente, ao permitir personalizar a 

interação entre o cliente e a empresa; 

– Evidencia a fiabilidade da empresa e sustenta a confiança do cliente; 

– Reforça as ligações com o cliente; 

– Realiza a coordenação das competências organizacionais em torno do 

cliente. 

Os sistemas CRM, quando bem projetados, oferecem uma visão única dos 

clientes, a qual permite melhorar as vendas assim como o seu atendimento. Da 

                                                      
5 CLV – customer lifetime value. 
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mesma maneira, estes sistemas oferecem ao cliente uma visão singular da 

empresa, independentemente do ponto de contacto que o cliente use para 

interagir com a empresa (Laudon e Laudon, 2013). 

Poderão ser identificadas quatro dimensões na estratégia CRM (Ngai, Xiu e 

Chau, 2009): identificação; atração; retenção; e desenvolvimento do cliente. 

No mesmo sentido, complementando estas dimensões, Cravens e Piercy (2012) 

sugerem que o CRM consiste em três elementos principais: 

– Identificar, satisfazer, reter e maximizar o valor dos melhores clientes de 

uma empresa; 

– Envolver a empresa em torno do cliente de forma a garantir que cada 

contacto com o cliente é adequado e baseado no amplo conhecimento 

das suas necessidades, assim como do lucro que cada cliente representa 

para a organização; 

– Criar uma imagem completa do cliente. 

De um modo geral, sem se querer ser muito redutor, uma solução CRM deverá 

permitir: 

– Que se obtenha uma visão coerente e única de cada cliente; 

– Difundir informação personalizada de cada cliente pelos pontos de 

contacto da organização, de forma a facilitar as interações com os 

clientes; 

– Dotar os clientes de uma visão coerente da organização, 

independentemente do ponto de contacto que cada cliente usa para 

interagir com a organização; 

– Facilitar, de forma integrada, as tarefas relacionadas com vendas, serviços 

e marketing; 

– Promover a eficiência da interação da empresa com o cliente, reduzindo 

custos e melhorando o desempenho. 
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De acordo com Buttle (2009), o CRM pode ser tipificado em: 

– CRM estratégico – É uma estratégia organizacional orientada para o 

cliente, significando que o cliente assume especial relevância na 

estratégia organizacional, isto é, o cliente é colocado em primeiro lugar; 

– CRM operacional – Sustenta as tarefas de interação com o cliente, 

automatizando e melhorando os processos de suporte ao cliente, tais 

como marketing, vendas e atendimento ao cliente; 

– CRM Analítico – Suporta a extração inteligente de informação sobre o 

histórico, comportamento, preferências e rentabilidade dos clientes; 

– CRM colaborativo – Permite a colaboração com clientes, fornecedores e 

outros parceiros. Melhora a eficiência e integração de toda a cadeia de 

fornecimento. 

Os sistemas CRM auxiliam na captura e localização de dados relevantes sobre 

os contactos realizados e planeados com clientes, ou potenciais clientes, bem 

como sobre oportunidades de negócio e eventos do ciclo de vida dos clientes. 

A informação é captada a partir de todos os pontos de contacto com o cliente, 

tais como telefone, fax, e-mail, site da empresa, lojas, quiosques e contacto 

pessoal. Os sistemas de CRM recorrem ao armazenamento dos dados numa 

base de dados de clientes comum que integra todas as informações da conta 

do cliente. 

Estes sistemas auxiliam os profissionais de Marketing a capturar e a gerir a 

resposta a clientes e potenciais clientes, a analisar os clientes e o valor de 

negócio das campanhas de Marketing. Facilitam ainda o atendimento de 

clientes, o agendamento de contactos de vendas e facultam informação 

adequada sobre produtos e serviços para que possa ser cedida ao cliente. 
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Considerando a Figura 7, as principais funções que os sistemas CRM 

disponibilizam são (Laudon e Laudon, 2013): automação da força de vendas; 

atendimento ao cliente; e marketing. 

Figura 7: Principais funções dos Sistemas CRM 

Adaptado de (Laudon e Laudon, 2013) 

Nos pontos seguintes, de acordo com Laudon e Laudon (2013), serão 

detalhadas as três funções: 

– Automação da força de vendas: 

Os módulos de automação da força de vendas, nos sistemas CRM, 

ajudam a equipa de vendas a aumentar a produtividade, concentrando o 

esforço nos clientes mais lucrativos, aqueles com mais probabilidade de 

adquirir produtos e serviços. 

Os sistemas CRM oferecem informações relativas a contactos, prospeção 

de vendas e sobre produtos. Estas aplicações de software podem reunir 

informações sobre o histórico de compras de determinado cliente, 

ajudando o vendedor a fazer recomendações personalizadas. 
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Estes sistemas permitem ter uma única visão comum do cliente em 

tempo real, permitindo verificar todos os aspetos do estado da conta do 

cliente e do seu historial antes de agendar contactos de vendas. 

O software CRM também permite que os departamentos de vendas, 

marketing e entrega partilhem facilmente informações sobre clientes, 

assim como sobre potenciais clientes. Isso aumenta a eficiência de cada 

vendedor, reduzindo tanto o custo por venda quanto o custo de 

conquistar e reter clientes. 

Um sistema CRM promove a repetição de vendas, facultando ferramentas 

de suporte à gestão de vendas e identificação de oportunidades para 

cross-selling6, up-selling7 e bundling8. 

O Software CRM poderá ainda apresentar funções de previsão de vendas, 

gestão do território e venda em equipa. 

– Atendimento ao cliente: 

Os módulos de atendimento ao cliente, nos sistemas CRM, oferecem 

informações e ferramentas para aumentar a eficiência dos centros de 

atendimento (call centers), centros de ajuda (help desks) e da equipa de 

suporte. 

Possuem ainda recursos para encaminhar e gerir solicitações de serviços 

feitas pelos clientes. 

A interligação de Call Centers com os sistemas CRM permite que os 

contactos de clientes sejam encaminhados para os técnicos com aptidões 

mais adequadas para dar uma resposta adequada ao cliente. Os sistemas 

de Help Desk auxiliam na identificação de problemas, que os clientes 

                                                      
6 Venda cruzada 
7 Venda complementar 
8 Venda em pacote 
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possam ter com os produtos ou serviços, e na sua resolução, apontando 

sugestões para resolver os problemas. 

Considerando que os dados do cliente são centralizados numa base de 

dados, e uma vez que os dados do cliente estejam no sistema, qualquer 

colaborador da organização poderá conduzir o relacionamento com o 

cliente. 

Com acesso facilitado a informações precisas e coerentes sobre o cliente, 

os call centers podem atender mais chamadas por dia, consumindo 

menos tempo em cada uma delas e, conseguindo uma maior 

produtividade, tempos de transação menores e serviços de qualidade 

mais elevada a um custo mais baixo. Por outro lado, aumenta-se a 

satisfação dos clientes. 

Os sistemas CRM também podem incluir recursos de autoatendimento 

baseados na Web: o site da empresa pode ser configurado para oferecer 

suporte personalizado, assim como a opção de contactar a equipe de 

atendimento ao cliente para assistência adicional. 

– Marketing: 

Os sistemas CRM facilitam as campanhas de marketing direto ao permitir 

capturar dados de clientes e de potenciais clientes, fornecer informações 

sobre produtos e serviços, classificar informações para marketing 

direcionado, programar e monitorar e-mails ou correspondência de 

marketing direto, assim como o agendamento e acompanhamento deste 

tipo de ações. 

Os módulos de marketing incluem ainda ferramentas de análise de 

dados. Estas ferramentas permitem identificar os clientes mais lucrativos, 

planear produtos e serviços, que satisfaçam as necessidades e interesses 
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dos clientes, e identificar oportunidades para realizar campanhas de 

marketing. 

Vale a pena salientar que, reforçar e otimizar a retenção e fidelização dos 

clientes é uma das principais estratégias de negócios e o principal 

objetivo da gestão do relacionamento com o cliente. 

O software de CRM analítico inclui ferramentas de prospeção de dados (Data 

Mining). Estas ferramentas são usadas para identificar os clientes mais rentáveis 

e fiéis de modo a promover programas de marketing direcionado. 

O’Brien e Marakas (2010) especializam os sistemas CRM como sendo um 

conjunto de componentes orientados para o foco central que são os clientes e  

potenciais clientes, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Principais áreas dos sistemas CRM 

Adaptado de (O’Brien e Marakas, 2010) 

Seguidamente será feita uma breve caracterização dos componentes (O’Brien e 

Marakas, 2010): 

– Gestão de Contactos e de Contas: 

Os sistemas CRM auxiliam na captura e localização de dados relevantes 

sobre os contactos realizados e planeados com clientes ou potenciais 
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clientes, bem como sobre oportunidades de negócio e eventos do ciclo 

de vida dos clientes. 

A informação é captada a partir de todos os pontos de contacto com o 

cliente, tais como telefone, fax, e-mail, site da empresa, lojas, quiosques e 

contacto pessoal. Os sistemas de CRM recorrem ao armazenamento dos 

dados numa base de dados de clientes comum, que integra todas as 

informações da conta do cliente. 

– Vendas: 

Um sistema CRM promove a repetição de vendas, facultando ferramentas 

de suporte à gestão da força de vendas e otimização de cross-selling e 

up-selling. 

Estes sistemas permitem ter uma única visão comum do cliente em 

tempo real, permitindo verificar todos os aspetos do estado da conta do 

cliente e do seu historial antes de agendar contactos de vendas. 

– Marketing e Atendimento: 

Os sistemas CRM ajudam os profissionais de marketing a realizar 

campanhas de marketing direto, automatizando as tarefas de 

qualificação e segmentação do público-alvo para realizar marketing 

direcionado, assim como o agendamento e acompanhamento deste tipo 

de ações. 

Auxilia os profissionais de Marketing a capturar e a gerir a resposta a 

clientes e potenciais clientes, a analisar os clientes e o valor de negócio 

das campanhas de Marketing. Facilita ainda o atendimento de clientes, o 

agendamento de contactos de vendas e faculta informação adequada 

sobre produtos e serviços para que possa ser cedida ao cliente. 
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– Suporte e Serviços a Clientes: 

Um sistema CRM auxilia os gestores de serviço ao cliente, na medida em 

que permite criar, atribuir e gerir as solicitações de serviços feitas pelos 

clientes. 

O suporte e Serviços a Clientes poderá beneficiar da interligação de 

sistemas de Call Center e Help Desk. 

– Programas de Retenção e Fidelização: 

Reforçar e otimizar a retenção e fidelização dos clientes é uma das 

principais estratégias de negócios e o principal objetivo da gestão do 

relacionamento com o cliente. 

A gestão do relacionamento com o cliente via Internet (e-CRM) permite 

melhorar significativamente o serviço ao cliente através da implementação dos 

seguintes pontos (Ferrão, 2003): 

– Os serviços disponibilizados através do E-CRM estão sempre disponíveis 

24 horas por dia 7, dias por semana; 

– Os serviços são o mais possível automatizados, reduzindo ao máximo o 

tempo da sua execução; 

– As encomendas dos clientes são processadas mais rapidamente; 

– Os clientes dispõem de um canal de comunicação mais fácil, e disponível, 

para comunicar com a sua empresa fornecedora; 

– As transações comerciais (no caso do modelo de negócio eletrónico das 

lojas virtuais) são muito mais facilitadas; 

– Os serviços que se prestam ao cliente têm para ele um custo nulo, ou 

muito reduzido; 
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– A utilização de redes de comunicação de tecnologias avançadas 

permitem comunicações mais rápidas, mais seguras, e integradas com os 

outros sistemas de gestão; 

– A utilização de sistemas automatizados de vendas resulta num custo 

mais baixo por transação; 

– A integração das interações e das transações efetuadas pelos clientes, em 

bases de dados comuns a toda a empresa, permitem a obtenção de 

análises mais completas, e integradas, que resultarão num melhor 

conhecimento do cliente, das suas necessidades, do perfil de interesses e 

de compra, com as devidas consequências em termos de análise de 

suporte à decisão, tendo em vista melhorar o comportamento da 

empresa perante os seus clientes, numa atitude mais pró-ativa que 

garanta a sua retenção e fidelização; 

– Os mercados a atingir com o E-CRM podem ser muito mais abrangentes, 

trazendo consequentemente muito mais oportunidades de negócio; 

– As métricas a introduzir para medir os resultados da estratégia e 

implementação do E-CRM são muito mais eficazes que noutros tipos de 

sistemas, o que trará como consequência resultados que se podem 

controlar de uma forma mais rápida e sobretudo atempada, em termos 

de capacidade de reação da empresa relativamente a esses resultados; 

– A melhoria da prestação de serviços aos clientes trará como 

consequência maior valor para as suas transações. 

No contexto deste capítulo, caracterizou-se o Marketing de Relacionamento 

como estratégia organizacional para a fidelização dos clientes. O objetivo do 

capítulo é facilitar a compreensão dos conceitos inerentes ao modelo proposto 

no capítulo 5, considerando que o modelo pretende fidelizar clientes, não 

apenas no âmbito de uma organização mas também, no âmbito de redes de 

cooperação interorganizacionais.  
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“Eu faço o que você não pode e você faz o que eu não posso. 

Juntos podemos fazer grandes coisas.” 

Madre Teresa de Calcutá 

4. Redes de Cooperação Interorganizacionais 

As organizações enfrentam grandes desafios. Inseridas num ambiente cada vez 

mais competitivo, no qual a incerteza e a mudança são uma realidade, veem 

muitas vezes ameaçada a sua própria sobrevivência. Para as PME, a globalização 

é um desafio ainda mais significativo, dado que a dimensão reduzida deste tipo 

de organizações muitas vezes não lhes permite ter a capacidade de poder 

competir num mercado global. 

A evolução das tecnologias, em especial das TI, a constante alteração das 

necessidades dos clientes, a globalização e a diversificação dos mercados, são 

exemplos de alguns dos fatores que atualmente ameaçam as organizações. Por 
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outro lado, podem também constituir enormes oportunidades para o seu 

desenvolvimento competitivo. 

Atualmente, a evolução das organizações, e até a sua própria sobrevivência, 

depende da sua capacidade em compreender as mudanças que ocorrem no seu 

meio ambiente, assim como na sua capacidade ação e de reação, isto é, a 

capacidade de se transformarem constantemente e de se ajustarem ao 

mercado. 

O modelo tradicional de organização não se adequa às características do 

mercado atual. Enquanto as grandes empresas não são flexíveis ao ponto de 

responder em tempo oportuno, as pequenas empresas não atingem o volume 

necessário capaz de sustentar a inovação e gerar economias de escala (Castells, 

2010). Para Porter (2008b), devido à importância das inter-relações, existe uma 

necessidade cada vez maior de novas formas organizacionais que reconheçam 

as dimensões horizontal e vertical. 

Neste sentido, é imprescindível que as organizações adotem novos modelos 

organizacionais, os quais deverão assegurar um reajuste permanente ao 

mercado. Esses modelos deverão permitir que as organizações obtenham 

dimensão suficiente para poder atuar num mercado global e, em simultâneo, 

permitir flexibilidade suficiente, de modo a que possam ajustar-se rapidamente 

a novas necessidades desse mesmo mercado. 

As redes de cooperação afiguram-se como sendo um modelo adequado a esta 

nova realidade (Camarinha-Matos e Afsarmanesh, 2010; Castells, 2010), sendo 

que ganharam especial importância nos últimos anos (Hoetker e Mellewigt, 

2009; Hoffmann, 2007; Ireland, Hitt e Vaidyanath, 2002; Osborn e Hagedoorn, 

1997). 

As redes são, e continuarão a ser, as componentes essenciais das novas 

organizações, capazes de se formar e de se expandir numa economia global, 
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dado que assentam no poder da informação facultado pelo atual paradigma 

tecnológico (Castells, 2010). 

Doz e Hamel (1998) sugerem que as alianças estratégicas são uma solução 

lógica e oportuna às mudanças que continuamente ocorrem na atividade 

económica, na tecnologia e na globalização, considerando que empurram as 

organizações para duas frentes competitivas: para o mundo e para futuro. 

A globalização impulsionou as empresas à descoberta do mundo, entrando em 

mercados outrora fechados, explorando novas oportunidades. A corrida pelo 

futuro tem feito com que as empresas descubram novas oportunidades de 

mercado, novas soluções para os clientes, procurando possuir capacidade de 

resposta adequada às necessidades dos seus clientes. 

Esta nova forma organizacional exige uma modificação nas visões rígidas ou 

limitadas da autonomia (Porter, M E, 2008). 

Depois de se estudarem vários autores, tais como Porter (2011), Castells (2010), 

Grandori e Soda (1995), Gray e Wood (1991) e Camarinha-Matos e Afsarmanesh 

(2010), entre outros, é possível concluir que um modelo que favoreça 

relacionamentos cooperativos permite, às organizações cooperantes, obter 

ganhos competitivos tanto ao nível da flexibilidade como ao nível da dimensão. 

As alianças interorganizacionais, ou redes interorganizacionais, apresentam-se 

como um modelo que se ajusta às novas exigências que atualmente o mercado 

impõe. Neste contexto, as redes de cooperação interorganizacional afirmam-se 

hoje como estratégicas, permitindo expandir as fronteiras das organizações. 

4.1. Enquadramento conceptual da Cooperação 

O conceito de cooperação, apesar de não ser um conceito recente, tem tomado 

particular relevância nos últimos anos. A sua aplicação ao nível das relações 
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entre empresas tem despertado grande interesse no seio da comunidade de 

investigadores. Partilhando esta opinião, Oliver e Ebers (1998) confirmam que se 

tem verificado um grande número de publicações que incidem sobre a temática 

da cooperação entre empresas. 

Os conceitos de cooperação e de colaboração entre empresas têm sido 

utilizados de forma indiferenciada por muitos autores, o que se justifica pela 

proximidade conceptual existente entre estes dois termos. 

O conceito de cooperação pode ser definido como: o ato ou efeito de cooperar; 

ação de participar, de colaborar numa tarefa, para atingir um fim comum; 

conjugação de esforços. Com um significado similar, o termo colaboração é 

definido como a ação de cooperar ou trabalhar em conjunto numa mesma obra 

ou tarefa. 

A cooperação envolve não só a comunicação, a troca de informações e ajustes 

de atividades, mas também a partilha de recursos para atingir objetivos 

compatíveis. A Cooperação é alcançada pela divisão de algum trabalho (não 

extensa) entre os participantes. O valor agregado será o resultado da soma do 

valor gerado pelos diversos participantes de uma forma quase independente. Já 

a Colaboração é um processo mais exigente, no qual as entidades compartilham 

informações, recursos e responsabilidades para planear conjuntamente, 

implementar e avaliar um programa de atividades para alcançar um objetivo 

comum e, portanto, gerar valor conjunto (Camarinha-Matos et al., 2009). 

No âmbito desta tese, vamos optar por utilizar o termo cooperação entre 

empresas, ainda que possa corresponder à definição de colaboração usada por 

alguns autores. 

O conceito de cooperação pode ser visto como sendo um processo através do 

qual, diferentes partes, vendo diferentes aspetos de um problema, podem 

explorar as suas diferenças e de forma construtiva complementar-se, cada uma 
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contribuindo com a sua visão (Gray e Wood, 1991). Desta definição podemos 

depreender que as partes envolvidas num processo de cooperação tendem a 

complementar-se de forma a melhor responder a um problema que geralmente 

é comum às diversas partes. 

Assim, o objetivo dos relacionamentos de cooperação está na obtenção do 

efeito de sinergia, em que o resultado do relacionamento é superior à soma das 

partes. 

Podemos então afirmar que os relacionamentos de cooperação favorecem a 

obtenção de vantagens competitivas. As organizações inseridas em redes de 

cooperação poderão obter vantagens tais como: ganhos de escala; ganhos de 

poder de mercado; acesso a novas soluções; aprendizagem e inovação; redução 

de custos; redução do risco; e aumento dos relacionamentos sociais. 

Segundo Michael Porter (2008), o desenvolvimento económico, tecnológico e 

competitivo permite que as empresas aumentem a sua vantagem competitiva 

desde que sejam capazes de identificar e explorar inter-relações entre negócios 

distintos, porém relacionados. 

A cooperação entre empresas deve então ser vista como sendo um processo 

através do qual diferentes empresas se relacionam, contribuindo cada uma com 

as suas competências para solucionar um problema comum, com o objetivo de 

obter ganhos competitivos. A cooperação empresarial assume algumas 

particularidades, as quais advêm das características peculiares que caracterizam 

as organizações. 

A Cooperação Empresarial pode ser definida como um acordo que institui 

relações privilegiadas entre empresas, baseadas na reciprocidade de 

vantagens/benefícios, na concentração sistemática e na procura conjunta de 

inovações que possam contribuir para atingir um objetivo comum. A 

cooperação é entendida como uma associação de forças, que permite partilhar 
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recursos, reduzir riscos e facilitar a concretização de objetivos estratégicos 

comuns (IAPMEI, 2000; Rolo, 2001). 

Segundo Abreu e Camarinha-Matos (2008), podem ser identificados benefícios 

genéricos consequentes da cooperação interorganizacional. A Tabela 4 

apresenta os objetivos em função das variáveis organizacionais. 

Variável de Cooperação  Objetivo 

Custos 

Riscos 

Dependência 

Inovação 

Posição no Mercado 

Flexibilidade 

Agilidade 

Especialização 

Regulação 

Causas Sociais 

 Partilha de Custos 

Partilha de Riscos 

Diminuição da Dependência de terceiros 

Aumento da Capacidade Inovadora 

Defesa da Posição no Mercado 

Aumento da Flexibilidade 

Aumento da Agilidade 

Aumento da Especialização 

Estabelecer Normas adequadas 

Partilha da Responsabilidade Social 

Tabela 4: Benefícios esperados de um relacionamento de cooperação 

Adaptado de (Abreu e Camarinha-Matos, 2008) 

As formas de cooperação entre as empresas podem ser distinguidas pelo grau 

de complexidade das suas relações e pelos seus objetivos. Essas formas de 

cooperação podem ser (Porter, M E, 2008b): 

– Transações complementares – Se os custos das transações são menores 

que os custos internos para realizar uma determinada operação, as 

empresas poderão recorrer à subcontratação externa para realizar essa 
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operação. Esta é uma forma simples de cooperação, no entanto envolve 

programação da produção, transferência de tecnologia, formação 

conjunta de recursos humanos e integração de mercados exteriores, 

traduzindo-se normalmente num aumento de complexidade operacional; 

– Grupos organizados em torno de um agente central – As empresas 

poderão criar relações estáveis assentes numa divisão das tarefas bem 

definida. Esta forma de cooperação faz-se em torno de um agente 

central que atua como promotor dos relacionamentos entre as empresas 

participantes na rede, podendo ainda ter uma atuação no mercado 

global; 

– Empresas com descentralização independente – Esta forma de 

cooperação promove o relacionamento entre empresas especializadas, 

que interagem de forma voluntária. Desta forma de cooperação resultam 

geralmente redes com um elevado grau de flexibilidade; 

– Cooperação e coordenação transacional – Esta forma de cooperação é 

geralmente usada para criar estruturas que facilitem a produção, a 

comercialização e a pesquisa conjunta. 

As empresas criam relacionamentos de cooperação com o objetivo de obter 

ganhos. Como exemplos desses ganhos, podemos enumerar a redução de 

custos, o aumento da flexibilidade ou o aumento da capacidade produtiva, 

comercial e de investigação. 

Assim, um relacionamento de cooperação entre empresas só faz sentido se, 

para cada uma das empresas participantes nesse relacionamento cooperativo, 

proporcionar um retorno favorável, ou seja, se os benefícios provenientes da 

cooperação superarem os custos inerentes à participação de cada empresa 

cooperante. 
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4.1.1. Fatores que condicionam os acordos de cooperação 

A cooperação entre empresas é um processo fortemente condicionado pelos 

agentes cooperantes. O seu sucesso depende essencialmente da capacidade 

dos agentes em operar como um todo. 

Deste modo, as empresas inseridas neste tipo de relacionamentos devem 

ajustar-se aos seus parceiros cooperantes, de modo a que a estratégia do 

relacionamento de cooperação seja também a estratégia de cada um dos 

intervenientes nesse relacionamento. 

O sucesso dos acordos de cooperação depende quer de fatores de índole 

interna das organizações participantes, quer de fatores externos que advêm da 

volatilidade do meio ambiente (Estévez e Pablo González, de, 2005). Estes 

autores descrevem esses fatores, os quais são destacados a seguir. 

Os principais fatores a destacar, de índole interna das organizações 

participantes, que condicionam os acordos de cooperação, são: 

– Confiança – Os relacionamentos de cooperação dependem da confiança 

estabelecida entre os atores participantes. Os comportamentos 

oportunistas por parte de algum dos participantes podem levar ao 

insucesso desses acordos de cooperação. Assim sendo, uma das 

condições para o sucesso das relações é a garantia do compromisso e 

confiança mútua (Morgan e Hunt, 1994). Segundo estes autores, o 

compromisso e a confiança tendem a desenvolver-se em empresas 

implicadas em redes de relacionamentos caracterizados, nomeadamente 

pela manutenção de elevados padrões de valores corporativos e pelo 

alinhamento de cada empresa em relação aos parceiros com quem tem 

valores semelhantes; 



Capítulo 4  Redes de Cooperação Interorganizacionais 

  75 

– Complementaridade e compatibilidade – A complementaridade dos 

recursos e das capacidades de cada uma das organizações participantes 

nos acordos de cooperação é um dos fatores mais importantes para o 

sucesso dos acordos de cooperação. A partilha de recursos 

complementares permite que as empresas se apresentem ao mercado 

com uma dimensão aumentada. Para tal, é necessário que as 

organizações envolvidas nos acordos de cooperação tenham 

compatibilidade ao nível dos objetivos comuns, das suas culturas e, de 

uma forma geral, das suas estratégias; 

– Cultura – Considerando que os acordos de cooperação integram duas ou 

mais organizações e que cada uma tem a sua própria cultura 

organizacional, terá que existir um esforço para que os relacionamentos 

sejam feitos com base numa cultura híbrida. Assim, é muito importante 

que haja confiança mútua entre os participantes das relações de 

cooperação, além de poder também ser necessário a colaboração de um 

agente que atue como intermediário entre as partes desse 

relacionamento; 

– Orientação estratégica – A orientação estratégica das empresas influencia 

o número e o tipo de acordos de cooperação a fazer. Neste sentido, uma 

empresa sem experiência internacional, mas cuja estratégia esteja 

orientada para a internacionalização, interessa-lhe fazer alianças com 

empresas locais, que pela proximidade ao mercado alvo têm o 

conhecimento do meio envolvente no qual se realiza o negócio, 

podendo partilhar a sua carteira de clientes e canais de distribuição; 

– Passado de cooperação – Sempre que exista um historial de 

relacionamentos de cooperação de sucesso entre determinadas 

empresas, estas terão mais apetência para fazer novos acordos, 
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considerando a existência de um nível de confiança estabelecido nesses 

relacionamentos anteriores. 

Os principais fatores externos que, por um lado, condicionam, e por outro, 

potenciam os acordos de cooperação a destacar são: 

– Incerteza – Perante um ambiente de grande incerteza, as empresas 

tendem a desenvolver acordos de cooperação com outras empresas; 

– Grau de concentração e competitividade da indústria – Quando a pressão 

competitiva é muito grande, as empresas mais vulneráveis tendem a 

aproveitar as oportunidades que se lhe apresentem para formar alianças 

que potenciem gerar vantagens competitivas de forma a assegurar a sua 

sobrevivência; 

– Grau de intensidade tecnológica – Os acordos de cooperação baseados 

na inovação e desenvolvimento de novos produtos requerem a existência 

de um alto grau de intensidade tecnológica. 

Os relacionamentos empresariais apresentam as quatro características 

estruturais seguintes (Hakansson e Snehota, 1995): 

– Continuidade – Refere-se ao carácter geralmente prolongado no tempo 

dos relacionamentos, assegurando uma relativa estabilidade nessas 

mesmas relações; 

– Complexidade – Está relacionado com os aspetos complexos que 

geralmente estão presentes nos relacionamentos empresariais, tais como: 

o elevado número de agentes, o tipo de relacionamentos, as diferenças 

entre os agentes envolvidos e o âmbito dos relacionamentos; 

– Simetria – Está relacionada com o balanceamento entre as posições dos 

agentes envolvidos nos relacionamentos; 

– Informalidade – Esta característica remete para o nível de formalização 

dos relacionamentos, sendo que esses relacionamentos deverão 
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apresentar um nível baixo de formalização. Uma excessiva formalização 

traduz-se, muitas das vezes, em conflitos e em crises nos 

relacionamentos. 

4.1.2. Ciclo de vida dos Relacionamentos de Cooperação 

Os relacionamentos de cooperação podem ser caracterizados de uma forma 

genérica como tendo um ciclo de vida natural. De uma forma geral, estes 

relacionamentos nascem (são criados), crescem (desenvolvem-se) e 

eventualmente morrem (desfazem-se). 

Ainda que o ciclo de vida destes relacionamentos seja natural (nascer, crescer e 

morrer), o processo de cooperação assume particularidades em cada uma das 

fases do seu ciclo de vida. 

Ford identifica quatro estágios no desenvolvimento de uma relação (Ford et al., 

2011): 

– Estágio de pré-relacionamento – Caracterizado por uma inércia elevada, 

em que as partes se questionam acerca dos eventuais ganhos com a 

relação, acerca do investimento necessários, da necessidade de proceder 

a adaptações, da aprendizagem conseguida e da confiança necessária; 

– Estágio exploratório – Caracterizado pelos primeiros investimentos em 

tempo para conhecimento mútuo e para redução da distância entre as 

partes. Neste estágio ainda não estão instituídas rotinas, nem existe 

verdadeiro compromisso entre as partes; 

– Estágio de desenvolvimento – Caracterizado por uma aprendizagem 

intensiva entre as partes que procuram agora construir uma base sólida 

de confiança, através de investimentos e de adaptações; 

– Estágio estável – Caracterizado pela instituição de rotinas. 



ON-Rede – Modelo de geração de oportunidades de negócio 

78 

O Agile Manufacturing Enterprise Forum propôs um modelo para a formação de 

relacionamentos de cooperação. Este modelo apresenta os processos e as 

infraestruturas envolvidas na constituição deste tipo de relacionamentos 

(Goranson, 1999). 

Como infraestruturas de suporte aos relacionamentos de cooperação, o modelo 

define as infraestruturas de informação, sociocultural, legal e física. 

O modelo propõe que os processos de suporte à fase de identificação da 

oportunidade são: a definição da estratégia de oportunidade, a exposição, o 

marketing e a procura de potenciais oportunidades. 

Para a fase de procura de parceiros, os processos são: a caracterização dos 

potenciais parceiros, a análise dos históricos de desempenho e a angariação dos 

parceiros adequados. 

Os processos inerentes à fase de formação são: definição da estratégia; 

definição dos critérios de seleção; estabelecimento de métricas de desempenho; 

capitalização; definição de níveis de qualidade; estratégias de retorno; definição 

da estrutura operacional; e definição do plano de dissolução. 

Na fase operacional, os processos de suporte são: a medição de desempenho; o 

relacionamento com os clientes; e as práticas operacionais. 

Por último, na fase de dissolução/reconfiguração os processos são: a 

identificação de novas necessidades; a verificação das garantias residuais; e 

assegurar a equidade da repartição dos bens. 

4.2. Heterogeneidade dos acordos de Cooperação 

Os relacionamentos de cooperação entre organizações não se regem por um 

padrão, ou seja, os relacionamentos de cooperação podem ser tão diversos 

quanto as organizações intervenientes na relação o pretendam. 
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Os relacionamentos entre organizações podem ir desde a simples troca 

comercial (compra e venda de produtos), até à constituição de uma rede 

complexa de partilha de recursos (humanos, financeiros, equipamentos, 

conhecimento) e atividades (transformação, distribuição, investigação e 

desenvolvimento); podem limitar-se a organizações de apenas um setor de 

atividade, como poderá envolver organizações de diferentes setores; podem 

envolver um pequeno número de intervenientes ou ser um relacionamento 

entre muitas organizações; podem estar assentes num contrato formal ou 

apenas num acordo de cavalheiros, sem obrigações contratualizadas; podem 

estar limitados a determinada região, a um país ou não ter limitações. Estes são 

apenas exemplos do quão diversos podem ser os tipos de relacionamentos 

entre as organizações, no entanto muitos outros poderiam ser enumerados. 

Michael Porter (2008) defende três tipos gerais de inter-relações entre unidades 

empresariais: inter-relações tangíveis; inter-relações intangíveis; e inter-relações 

entre concorrentes. 

Os três tipos de inter-relações podem ter impactos importantes, porém 

diferentes, sobre a vantagem competitiva, não sendo mutuamente exclusivos: 

– Inter-relações tangíveis – Surgem de oportunidades para empresas 

partilharem atividades na cadeia de valores entre unidades empresariais 

relacionadas, devido à presença de tecnologias, canais e compradores 

comuns e de outros fatores. Estas inter-relações resultam em vantagem 

competitiva, se a partilha reduzir o custo ou aumentar a diferenciação. 

Em geral, a obtenção de inter-relações tangíveis envolve a execução em 

conjunto de uma atividade de valor, enquanto em outros casos envolve 

múltiplas atividades. Por exemplo, quando as unidades empresariais 

vendem de forma cruzada os produtos uma da outra, elas estão a 

partilhar as suas forças de vendas; 
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– Inter-relações intangíveis – Envolvem a transferência de know-how de 

gestão entre cadeias de valores independentes. Negócios similares 

podem trocar conhecimento acerca do tipo de comprador, do tipo de 

compra feito pelo comprador, do tipo de processo de fabrico e do tipo 

de relação com o governo. As inter-relações intangíveis levam à 

constituição de vantagens competitivas através da transferência de 

qualificações genéricas ou de know-how sobre como gerir um tipo 

particular de atividade; 

– Inter-relações entre concorrentes – Estas inter-relações estão presentes 

quando uma empresa compete potencialmente (ou de facto) com rivais 

diversificados. Como exemplos da partilha entre concorrentes, podemos 

mencionar a aquisição conjunta de matérias-primas comuns, o 

desenvolvimento de tecnologias, a força de vendas e o sistema logístico. 

Existem inúmeras formas de cooperação interorganizacionais, as quais podem 

variar em função do domínio considerado, do número de parceiros, do nível de 

cooperação, da extensão pretendida, do grau e da forma jurídica da cooperação 

(Pümpin, 2003). 

– Domínios: 

 Produto/prestação de serviços (por exemplo: desenvolvimento 

comum de produtos, fabricação comum de produtos 

semiacabados); 

 Serviços complementares (por exemplo: serviço de manutenção 

comum); 

 Funções de exploração (por exemplo: publicidade, 

comercialização, compras em comum). 

– Parceiros: 

 Cooperação entre dois parceiros; 
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 Cooperação entre vários parceiros (cooperação de grupo); 

 Cooperação entre numerosos parceiros (cooperação de ramo). 

– Nível: 

 Horizontal – Cooperação entre empresas do mesmo setor, por 

exemplo, fabricantes de móveis entre si; 

 Vertical – Cooperação entre empresas de setores diferentes, por 

exemplo, empresas fabricantes e empresas de distribuição; 

 Exterior ao Ramo – Cooperação com parceiros de outros ramos de 

negócio, por exemplo, uma empresa fabricante de azulejos e uma 

empresa do ramo do turismo. 

– Extensão: 

 Num único domínio, por exemplo, ao nível das compras; 

 Em vários domínios, por exemplo, ao nível das compras e do 

desenvolvimento de produtos. 

– Grau: 

 Quanto à troca de informações entre os parceiros; 

 Quanto à troca de experiências, em encontros e seminários 

conjuntos; 

 Cumprimento de tarefas em comum, por exemplo, compras em 

grupo; 

 Delegação de tarefas a uma organização comum, por exemplo, as 

tarefas de pós-venda ou de exportação. 

– Forma jurídica: 

 Cooperação livre, sem que seja formalizado qualquer tipo de 

contrato; 

 Cooperação sob contrato; 

 Criação de organismos comuns, por exemplo, cooperativas, 

associações, sociedades, instalações de investigação. 
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Uma das perspetivas para classificar os tipos de acordos de cooperação entre 

empresas que tem sido proposta é em função da natureza das atividades 

realizadas e dos campos de aplicação. 

Segundo esta perspetiva, Hakansson distingues três tipos de acordos 

(Håkansson, 1987): 

– Acordos de cooperação vertical – Referem-se principalmente às relações 

continuadas, geralmente de carácter informal. Este tipo de cooperação 

favorece a especialização das organizações, considerando que cada uma 

pode concentrar os seus esforços nas atividades que mais domina. Este 

tipo de acordos permite que as organizações possam desenvolver 

tarefas, através dos seus cooperantes, que de forma solitária não teriam 

capacidade de desenvolver; 

– Acordos de cooperação competitiva horizontal – Este tipo de acordos é 

realizado por organizações que competem no mesmo mercado e que em 

determinados momentos têm interesses comuns no desenvolvimento 

conjunto de determinada atividade (por exemplo a produção de 

determinado produto). Estes acordos permitem a partilha de recursos, 

economias de escala, transferência de know-how e distribuição do risco; 

– Acordos de cooperação complementar horizontal – São acordos 

realizados entre organizações que comercializam produtos 

complementares, ou seja organizações que atuam no mesmo mercado 

sem que sejam competidores diretos. Estes acordos pretendem assegurar 

a diversificação da oferta de modo a poder dar uma resposta às diversas 

necessidades dos clientes. 

Numa linha de classificação similar, Nadvi, procurando caracterizar os tipos de 

cooperação entre as empresas em função do tipo do posicionamento dos 

participantes na cadeia de produção num setor de atividade, descreve três tipos 
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básicos de acordos de cooperação. Esses três tipos de acordos são (Nadvi, 

1997): 

– Acordos verticais: 

Este tipo de vínculo é relativo a relações de cooperação entre 

organizações que se apresentem em linha numa mesma cadeia de 

produção, ou seja, as relações de cooperação que uma organização 

estabelece com os seus fornecedores (de produtos e serviços) e com os 

seus clientes. Neste caso, os relacionamentos de cooperação envolvem 

aspetos como a organização e o fluxo produtivo, a gestão de stocks, 

desenvolvimento de produtos e processos, controlo de qualidade, design 

e marketing. 

– Acordos horizontais: 

Este tipo de vínculo ocorre entre organizações que se encontram 

posicionadas no mesmo nível da cadeia de produção, ou seja, as relações 

de cooperação que uma organização estabelece com outras 

organizações que operam no mesmo ramo de atividade. Os principais 

objetivos deste tipo de vínculo são: ações de marketing conjuntas; 

compras conjuntas; partilha de encomendas volumosas e/ou divisão de 

níveis de produção a partir de capacidades produtivas; a utilização 

comum não só de instalações, máquinas e equipamentos e ferramentas, 

mas também de informações sobre o mercado e desenvolvimento 

conjunto de produtos. 

– Acordos multilaterais: 

Os vínculos multilaterais envolvem a participação de instituições de apoio 

à atividade empresarial da região e o tipo de assistência prestado a um 

conjunto de produtores de determinado segmento económico. Essas 
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relações incluem cooperação do tipo horizontal com o objetivo de 

conceber, instalar e administrar estruturas locais de comércio, de acesso 

e disponibilização de informações, parceria com centros de pesquisa e 

prestação de serviços, de um modo geral. 

De forma a melhorar a compreensão sobre a diversidade das redes 

interorganizacionais, Marcon e Moinet (2000) apresentam um “mapa de 

orientação conceptual”, este esquema apresenta a partir de quatro quadrantes, 

as principais dimensões sobre as quais as redes são estruturadas, conforme 

ilustrado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mapa de Orientação Conceptual das dimensões das redes interorganizacionais 

Adaptado de (Marcon e Moinet, 2000) 

Ao observarmos o mapa de orientação conceptual, verificamos que as redes 

podem ser estruturadas considerando, por um lado, as dimensões de Hierarquia 

e de Cooperação e, por outro, as dimensões de Contratualização e de 

Conivência.  

– Dimensão de hierarquia: 

Este tipo de configuração é utilizado, por exemplo, pelas grandes redes 

de distribuição que adotam a estratégia de redes verticais para estarem 

Cooperação 

Hierarquia 

Conivência Contratualização 
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mais próximas do cliente. São exemplo deste tipo de configuração as 

redes estabelecidas entre sedes e filiais e entre franchisador e 

franchisado. 

– Dimensão da cooperação: 

As redes criadas segundo a dimensão da cooperação são constituídas 

por organizações que mantêm a sua identidade, ainda que partilhem 

recursos e/ou atividades com outras organizações pertencentes à rede. 

São exemplo deste tipo de redes os consórcios de produção, as centrais 

de compras conjuntas, as unidades de investigação e desenvolvimento 

conjunto, os marketplaces, entre muitos outros. 

– Dimensão contratual: 

Desta dimensão fazem parte as redes formadas ao abrigo de contratos 

formais entre as organizações participantes na rede. Os contratos 

estabelecem as regras de conduta que as organizações estão obrigadas a 

respeitar no âmbito dos relacionamentos estabelecidos com as outras 

organizações participantes na rede. 

– Dimensão da conivência: 

Este tipo de redes é formado sem que haja contratos formais, baseando-

se em relações de confiança entre as organizações participantes da rede. 

Belussi e Arcangeli (1998) apresentaram uma tipologia baseada na dinâmica e 

adaptabilidade das redes. Segundo estes autores, as redes podem-se classificar 

em redes estacionárias, redes retrácteis–reversíveis e evolutivas. 

As redes estacionárias caracterizam-se pela existência de relacionamentos do 

tipo estáticos. Este tipo de redes mantêm ao longo do tempo o mesmo tipo de 

relacionamentos entre as partes, não apresentando qualquer dinâmica de 

mudança. 
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As redes retrácteis–reversíveis apresentam-se como redes com capacidade de 

adaptabilidade. Estas redes mantêm relacionamentos bastante frequentes 

apresentando uma dinâmica de adaptabilidade de acordo com as premissas 

que vão surgindo. 

As redes evolutivas configuram-se como tendo uma grande dinâmica, cujos 

relacionamentos ao longo do tempo vão sofrendo alterações. Este tipo de redes 

caracteriza-se por manter um forte relacionamento entre as partes, evoluindo 

de forma coletiva. 

Outra visão importante na forma de classificar as redes foi proposta por 

Grandori e Soda, conforme ilustrado na Figura 10. Estes autores classificam as 

redes entre empresas em Redes Sociais, Redes Burocráticas e Redes 

Proprietárias (Grandori e Soda, 1995): 

– Redes Sociais: 

As redes sociais caracterizam-se pela existência de relacionamentos 

essencialmente informais, ou seja, baseados na confiança entre as partes, 

sem que haja um contrato formalizado que obrigue as partes da rede a 

uma determinada conduta. 

– Redes Burocráticas:  

As redes burocráticas diferenciam-se das anteriores pelo seu grau de 

formalização. Este tipo de redes pressupõe a existência de contratos 

formais. Os contratos servem para especificar os níveis de fornecimento, 

o modelo de relacionamentos entre os diversos participantes, assim 

como a conduta que cada um dos participantes deve ter nos 

relacionamentos com os outros participantes que façam parte do 

relacionamento. 
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– Redes Proprietárias: 

Este tipo de redes podem também ser consideradas burocráticas, no 

entanto o seu grau de formalismo é superior. São exemplos deste tipo de 

redes as joint ventures e as capital ventures. Neste caso, as redes têm um 

valor de propriedade, sendo necessário que os contratos formais 

considerem os direitos de propriedade de cada um dos participantes. 

Os tipos de redes anteriormente apresentadas (Sociais, Burocráticas e 

Proprietárias) podem ser subdividas em Simétricas e Assimétricas: 

– Redes Sociais Simétricas: 

Estas redes caracterizam-se essencialmente por todos os participantes 

terem uma posição não diferenciada na rede, ou seja, a relação de poder 

está distribuída de forma semelhante pelos vários participantes na rede; 

– Redes Sociais Assimétricas: 

Neste tipo de redes, a relação de poder é diferenciada, ou seja, existem 

entidades participantes que se destacam pela sua supremacia em relação 

aos restantes participantes da rede. Normalmente, neste tipo de redes, 

existe uma entidade central que se destaca pela sua posição 

preponderante na rede de relacionamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tipos de Redes de Empresas 

Adaptado de (Grandori e Soda, 1995) 
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Storper e Harrison apresentam uma taxonomia de redes baseada no grau de 

hierarquização das redes. Segundo estes autores as redes podem ser 

classificadas em (Storper e Harrison, 1991): 

– Redes Simétricas – As redes com este tipo de configuração caracterizam-

se por existir uma relação de forças repartida de forma semelhante pelos 

vários participantes na rede, não se verificando hierarquização entre os 

intervenientes do relacionamento em rede; 

– Redes ligeiramente assimétricas com coordenação – Neste tipo de redes 

já se faz notar algum tipo de hierarquização de forças entre os 

participantes na rede de relacionamentos. A hierarquização faz-se notar 

devido à existência de um agente coordenador, o qual faz a coordenação 

dos relacionamentos entre os participantes na rede, influenciando de 

forma sistemática esses relacionamentos, podendo criar assimetrias no 

relacionamento entre os vários participantes da rede; 

– Redes assimétricas com liderança – Estas redes caracterizam-se por 

serem muito hierarquizadas. As assimetrias de força e poder fazem-se 

notar entre a entidade líder e os restantes participantes na rede. A 

entidade líder pode exercer o seu poder sobre os outros participantes na 

rede, os quais são condicionados pelas suas estratégias; 

– Redes hierárquicas – As redes deste tipo caracterizam-se por existir um 

relacionamento muito intenso entre os participantes na rede, assumindo 

uma configuração idêntica a uma grande empresa verticalizada, em que 

os participantes se afiguram à semelhança de departamentos. 

Segundo Ernst, as redes entre empresas mais comuns são (Ernst, 1994): 

– Redes de fornecedores – Estas redes envolvem a realização de acordos 

entre a empresa cliente e os seus fornecedores de forma a garantir o 
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fornecimento sob determinadas condições (custos, tempos de entrega, 

níveis de qualidade); 

– Redes de produtores – Este tipo de redes envolve acordos de 

coprodução, possibilitando que produtores concorrentes partilhem as 

suas capacidades produtivas, de forma a poder produzir novos produtos 

assim como alargar a sua cobertura geográfica; 

– Redes de clientes – Neste tipo de redes os acordos visam garantir um 

bom desempenho dos canais de distribuição, envolvendo acordos com 

distribuidores, revendedores e clientes finais; 

– Redes de coligações padrão – Estas redes são formadas por agentes 

definidores de padrões globais com o objetivo de prender as empresas 

aos seus produtos ou padrões; 

– Redes de cooperação tecnológica – Este tipo de redes pretende dotar as 

empresas de uma estrutura que potencie e facilite o desenvolvimento 

das empresas, facilitar a aquisição de tecnologia, partilhando uma 

estrutura conjunta de Investigação e Desenvolvimento. 

A União Europeia, nas Orientações relativas aos acordos de cooperação 

horizontal, enumera os seguintes acordos de cooperação como sendo os mais 

correntes (European Commission, 2011):  

– Acordos de I&D: 

Os acordos de I&D podem contemplar a subcontratação de 

determinadas atividades de I&D para melhorar em comum tecnologias 

existentes e para uma cooperação em matéria de investigação, 

desenvolvimento e comercialização de produtos totalmente novos. Do 

ponto de vista da concorrência, a cooperação em matéria de I&D pode 

reduzir a duplicação dos custos, permitir uma troca mutuamente frutuosa 

e intensiva de ideias e experiências e, por conseguinte, o 
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desenvolvimento mais rápido de produtos e de tecnologias. Em certos 

casos, os acordos de I&D podem dar origem a problemas de 

concorrência, tais como efeitos restritivos sobre os preços, a produção, a 

inovação, a diversidade ou a qualidade dos produtos. 

– Acordos de produção: 

Em geral podem distinguir-se três categorias de acordos de produção:  

 Os acordos de produção conjunta, através dos quais as partes 

acordam em produzir determinados produtos em conjunto; 

 Acordos de especialização, através dos quais as partes acordam, 

unilateral ou reciprocamente, em cessar a produção de um 

produto e comprá-lo à outra parte; 

 Os acordos de subcontratação, através dos quais uma parte (o 

"contratante") confia a uma outra parte (o "contratado") o fabrico 

de um produto. Os acordos de subcontratação são acordos 

verticais. Caso estes acordos incluam restrições da concorrência, 

são abrangidos pelo Regulamento de isenção por categoria e 

pelas orientações relativas às restrições verticais. Existem duas 

exceções a esta regra: os acordos de subcontratação entre 

concorrentes são abrangidos pelas presentes orientações, sendo 

fornecidas diretrizes numa Comunicação separada para apreciação 

dos acordos de subcontratação; entre não concorrentes que 

envolvam a transferência de saber-fazer para o contratante; 

– Acordos de compra: 

Tratam-se de acordos que dizem respeito às compras de produtos em 

comum. Este tipo de compras pode realizar-se através de uma empresa 

controlada conjuntamente ou de uma empresa em que um grande 

número de empresas detém uma pequena participação, ou através de 
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um acordo contratual ou através de uma forma de cooperação mais 

flexível. Os acordos de compra são frequentemente concluídos por 

pequenas e médias empresas, a fim de lhes permitir comprar grandes 

quantidades e obter reduções semelhantes às dos seus concorrentes de 

maior dimensão. Estes acordos são, por conseguinte, geralmente 

favoráveis à concorrência. As compras em comum podem basear-se 

tanto em acordos horizontais como verticais. Nestes casos, é necessário 

proceder a uma análise no âmbito, respetivamente, das presentes 

orientações e das orientações sobre as restrições verticais. 

– Acordos de comercialização: 

Os acordos de comercialização incidem numa cooperação entre 

concorrentes para a venda, distribuição ou promoção dos seus produtos. 

Estes acordos podem ter um alcance muito diferente em função dos 

elementos da comercialização sobre os quais incide a cooperação. Entre 

os acordos de comercialização, nos quais figuram os acordos de venda 

em comum, que implicam uma definição em comum dos aspetos 

comerciais ligados à venda do produto, incluindo o preço, acordos esses 

que tenham efeitos restritivos na concorrência. Trata-se igualmente dos 

acordos que incidem apenas num aspeto específico da comercialização 

como o serviço pós-venda ou a publicidade. Os acordos de distribuição 

são também acordos de comercialização, mas de carácter vertical. São 

abrangidos pelas orientações relativas aos acordos verticais, exceto se as 

partes forem concorrentes ou potencialmente concorrentes. 

– Acordos de normalização: 

Os acordos de normalização têm por objetivo principal a definição de 

requisitos técnicos ou requisitos de qualidade a que os produtos, 

processos ou métodos de produção devem responder. Do ponto de vista 
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da concorrência, é necessário verificar se este tipo de acordos não é 

utilizado para outros fins, nomeadamente para restringir a concorrência 

no mercado. 

Vasco Eiriz propõe dezasseis tipos de alianças estratégicas, sendo que seis são 

de domínio comercial, seis de domínio técnico/produção e quatro de domínio 

financeiro. Os tipos de alianças estratégicas propostas pelo autor são (Eiriz, 

2001): 

– Alianças Estratégicas de Domínio Comercial: 

 Grupo de exportadores – Conjunto de empresas do mesmo setor 

que cooperam entre si para desenvolvimento dos mercados 

externos. A cooperação dá-se em diferentes atividades: realização 

de estudos nos mercados externos, participação conjunta em 

feiras, publicidade, entre outras. Além das economias de escala 

desenvolvidas, uma das suas principais vantagens é a 

possibilidade do grupo poder oferecer uma gama de produtos 

mais alargada. 

 Acordo de distribuição – Estabelece-se geralmente entre uma 

empresa produtora de bens finais e outra empresa que possui 

domínio ou presença nas redes de distribuição do produto ao 

consumidor final. Neste caso, o distribuidor acede ao produto do 

produtor e este acede a um ou vários canais de distribuição. 

 Franquia – Ocorre quando uma empresa (franqueador) concede a 

outra (franquiado) o direito de explorar uma marca, produto ou 

técnica da sua propriedade num determinado mercado, mediante 

determinadas condições contratuais. Estas condições envolvem 

contrapartidas financeiras e o cumprimento de procedimentos de 

gestão e políticas de marketing. 
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 Acordo de representação – Verifica-se quando uma empresa se 

torna representante dos produtos e marcas de outra empresa para 

determinado mercado. O acordo de representação distingue-se da 

franquia porque envolve um menor nível de integração entre os 

aliados. Ou seja, ao contrário da franquia, o acordo de 

representação nem sempre obriga à exclusividade da marca e, por 

outro lado, pode incluir ou não a distribuição do produto. 

 Central de compras – A aliança estratégica estabelece-se por 

forma a facilitar o acesso das empresas participantes aos seus 

inputs fundamentais. Por norma, as empresas são do mesmo setor 

e possuem as mesmas necessidades de matérias-primas ou outras. 

Através da cooperação na compra, elas podem desenvolver 

economias de escala e adquirir maior poder negocial junto dos 

fornecedores com repercussões não só em termos de preços mas 

também da qualidade, condições de pagamento e condições de 

entrega. 

 Assistência comercial – Ocorre quando uma empresa estabelece 

um acordo no sentido de poder externalizar a definição e, 

sobretudo, a implementação das suas políticas de marketing. 

Deste modo, a empresa concentra as suas competências noutras 

atividades, como, por exemplo, a inovação tecnológica dos 

processos de produção e desenvolvimento de novos produtos, 

deixando ao parceiro a tomada de algumas decisões comerciais. 

– Alianças Estratégicas do Domínio Técnico/Produção: 

 Consórcio – Esta modalidade estabelece-se entre duas ou mais 

empresas que possuem capacidades e competências suscetíveis 

de poderem ser complementadas no desenvolvimento de um 

projeto técnico de grande envergadura e duração no tempo (por 
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exemplo, construção de uma autoestrada ou ponte). O consórcio 

pode, ou não, manter-se para além da realização de um projeto. 

Muitas vezes, o sucesso de um projeto motiva os parceiros para 

novos projetos e aprofundamento da relação. 

 Formação e/ou assistência técnica – Ocorrem com maior 

frequência em setores em que a base tecnológica é importante. 

Neste caso, estabelece-se um acordo entre duas ou mais 

empresas através do qual poderão ser ultrapassadas determinadas 

lacunas tecnológicas. Essas lacunas podem resultar da formação 

da mão-de-obra que não apresenta as qualificações e 

competências desejáveis ou de dificuldades de desempenho no 

equipamento de produção ou nos produtos. 

 Subcontratação – É um tipo de aliança estratégica através do qual 

uma empresa (contratante) subcontrata a outra (subcontratada) 

uma parte do seu processo de produção. Deste modo, as 

operações desenvolvidas por cada um dos parceiros são 

diferentes. 

 Acordo de produção conjunta – Verifica-se quando duas ou mais 

empresas produzem conjuntamente os mesmos produtos para 

satisfazer necessidades de mercado às quais não conseguiriam 

responder individualmente por falta de capacidade. Este tipo de 

aliança estratégica distingue-se da subcontratação pelo facto das 

empresas desenvolverem as mesmas atividades e, por isso, 

estarem presentes na mesma fase do sistema de negócios. Ou 

seja, as operações desenvolvidas pelos parceiros são iguais. 

 Acordo de investigação e desenvolvimento – Verifica-se 

particularmente em setores onde a atividade de investigação e 

desenvolvimento de novos produtos e processos assume um peso 
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muito importante. Essa importância é visível na elevada 

percentagem de custos totais que são afetos à atividade de 

investigação e desenvolvimento. Esses custos são sobretudo 

custos fixos e, por isso, as empresas desenvolvem este tipo de 

alianças para poderem repartir os custos fixos. Por outro lado, 

podem desenvolver competências técnicas mais facilmente e 

responder ao mercado mais adequada ou rapidamente com novos 

produtos. 

 Licenciamento de patentes – Aliança estratégica através da qual 

uma empresa concede a outra os direitos de exploração de uma 

patente, produto ou processo de fabrico mediante uma 

compensação geralmente de carácter financeiro. 

– Alianças Estratégicas de Domínio Financeiro: 

 Aquisição de empresa – Ocorre quando uma empresa adquire 

uma posição maioritária no capital de outra empresa. 

 Participação minoritária em empresa – Verifica-se quando uma 

empresa adquire uma posição inferior a 50% do capital de outra 

empresa. 

 Joint venture – Verifica-se quando duas ou mais empresas 

constituem uma nova entidade. As joint ventures são alianças 

estratégicas do domínio financeiro porque, tratando-se da 

constituição de uma nova entidade, envolvem, entre outros 

recursos, a afetação de capital para a sua estrutura acionista. 

Contudo, o desenvolvimento deste tipo de aliança é bastante 

comum para prosseguir objetivos comerciais ou de 

produção/técnicos. 
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 Fusão – Representa o grau máximo de integração de duas ou mais 

empresas que decidem fundir as suas estruturas de capitais numa 

única entidade. 

4.3. Redes de Cooperação 

As redes de cooperação interorganizacionais afirmam-se como uma prática 

contemporânea. As empresas procuram outras empresas com as quais possam 

estabelecer relacionamentos de forma a obter vantagens competitivas que lhes 

permitam concorrer num ambiente globalizado, cada vez mais exigente, onde a 

rapidez de resposta é impulsionada pelas Tecnologias da Informação. 

Perante um meio envolvente cada vez mais complexo, as empresas, e 

especialmente as PME, começam a aperceber-se que não têm capacidade de 

responder adequadamente às novas exigências do mercado. De forma a 

aumentar a sua capacidade de resposta, as organizações procuram parceiros 

com os quais possam cooperar. 

O vocabulário usado ao nível da administração estratégica tem sido enriquecido 

pela inclusão de novos vocábulos e expressões, tais como: “redes”; “estratégia 

coletiva”; “empreendimentos conjuntos”; “alianças estratégicas”; e “terceirização 

estratégica” (Mintzberg et al., 2005). 

A forma hierárquica burocrática que tem predominado nas organizações 

tornou-se obsoleta. Atualmente a estrutura organizacional deve estar orientada 

para as competências. Neste sentido, as organizações devem assumir uma 

configuração em forma de rede (Savage, 1996). Essa configuração, em forma de 

rede, deve estender-se para fora da organização, dotando as organizações de 

parceiros com competências complementares, o que lhes permitirá ter uma 

maior capacidade de resposta. 
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As empresas deverão orientar a sua estratégia de uma perspetiva transacional 

de curto prazo para uma perspetiva relacional de mais longo prazo, ou seja, os 

relacionamentos entre as organizações deverão estar orientados para uma 

estratégia conjunta. 

O conceito de rede pode ser definido, genericamente, como um conjunto de 

nós interconectados (Castells, 2010). Este conceito genérico permite a sua 

aplicação ao nível das diversas áreas do conhecimento. 

A constituição das redes interorganizacionais assenta em torno de três 

elementos chave (Håkansson e Johanson, 1992): 

– Atores – São aqueles que desempenham atividades e/ou controlam 

recursos, podendo ser indivíduos, grupos de indivíduos, empresas, partes 

de empresas ou grupos de empresas; 

– Atividades – São as formas como os recursos são utilizados para alterar 

outros recursos, ou seja, como os atores desenvolvem, trocam ou criam 

recursos, através da utilização de outros recursos. As atividades podem 

ser de dois tipos: de transformação, quando os recursos são alterados; ou 

de transferência, quando o controlo dos recursos é transferido de um 

ator para outro; 

– Recursos – São os meios usados pelos atores para realizar as atividades. 

Os recursos caracterizam-se por serem heterogéneos (exemplo: recursos 

humanos, recursos financeiros, edifícios, máquinas, informação), sobre os 

quais é necessário preservar conhecimento. 

Segundo Axelsson e Easton (1992), uma rede pode definir-se como um modelo 

ou metáfora que descreve um número, normalmente elevado, de entidades 

conectadas entre si. 

No contexto das organizações, as redes são formadas interconectando várias 

organizações, as quais constituem os nós da rede. 
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As Redes interorganizacionais são grupos de organizações que se mantêm 

legalmente separadas, encontrando-se conectadas umas às outras através de 

relacionamentos, de forma a alcançar objetivos comuns ou complementares. 

Estes relacionamentos poderão ser formalizados através de contratos, no 

entanto poderão existir relacionamentos baseados apenas em relacionamentos 

sociais, sendo que devem ser sustentados ao longo do tempo. 

No conceito de rede estão implícitas relações cooperativas que dinamizam a 

ação dos seus agentes em torno de objetivos comuns ou complementares. 

A literatura é consensual ao referir que as alianças estratégicas em forma de 

rede surgem quando as organizações conjugam esforços com o intuito de 

perseguir um propósito estratégico comum (Aaker, 2013). Se duas ou mais 

organizações se encontram ligadas através de uma rede de relacionamentos, 

constituem uma rede interorganizacional (Ebers, 1999). As redes entre 

organizações são um modo de agrupamento de organizações dirigido a 

favorecer a atividade de cada uma delas, sem que estas organizações tenham 

necessariamente laços financeiros entre si. 

Neste contexto, o conceito de rede está subjacente a um vasto número de 

formas de relações entre organizações. Como exemplificação das diferentes 

formas de relações entre organizações podem ser enumeradas as joint ventures, 

as alianças estratégicas, as relações de outsourcing e de subcontratação, os 

distritos industriais, os consórcios, as redes sociais, as redes de cooperação 

entre pequenas e médias empresas, entre outras. 

4.4. Modelos de Redes de Cooperação Interorganizacionais 

Nas redes poderão ser verificadas propriedades estruturais, as quais permitem 

uma melhor compreensão dos relacionamentos entre os diferentes atores 

pertencentes a uma rede. 
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Segundo Wasserman (1994), as propriedades estruturais das redes são: 

– Centralidade – Esta propriedade verifica a existência de um agente 

central que assuma uma posição estratégica dentro da rede de 

relacionamentos, servindo de intermediário entre todos os participantes 

na rede; 

– Autonomia estrutural – É a propriedade que se verifica quando um ator 

ocupa uma posição estrutural entre dois atores com os quais mantém 

relações de cooperação; 

– Equilíbrio estrutural – Verifica-se quando todos os atores da rede de 

cooperação têm estruturas de relacionamentos similares dentro da rede, 

ou seja, existe um equilíbrio na repartição dos relacionamentos por todos 

os participantes na rede; 

– Densidade – Pretende verificar o volume de relacionamentos entre os 

atores da rede. Quanto mais forem os inter-relacionamentos maior será a 

densidade da rede; 

– Coesão – É a propriedade que traduz a intensidade dos relacionamentos. 

A coesão poderá ser forte ou fraca, em função da frequência dos 

relacionamentos e dos compromissos envolvidos nessas relações. 

São vários os autores que propõem modelos abstratos para a formação de 

redes interorganizacionais. Seguidamente, com base na revisão da literatura, 

são apresentados os modelos que inspiraram o modelo proposto no capítulo 5. 

Casarotto Filho e Pires (2001) sugerem dois modelos de redes: 

– Redes top-down: estas redes formam-se normalmente em torno de uma 

empresa–mãe, em que um conjunto de empresas se tornam 

fornecedoras de bens e/ou serviços, conforme ilustrado na Figura 11. 

Neste tipo de redes, as empresas fornecedoras têm um alto nível de 

dependência em relação às estratégias definidas pela empresa-mãe. 
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Figura 11: Redes Top-Down 

Adaptado de (Casarotto Filho e Pires, 2001) 

– Redes flexíveis: neste tipo de redes, as empresas reúnem-se de forma a 

ganhar competência para poder competir num negócio ou projeto de 

forma conjunta. Este tipo de redes permite ainda formar consórcios de 

empresas, os quais possibilitam ganhar escala, mantendo uma 

organização flexível. Uma possível esquematização deste tipo de redes 

está ilustrada na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Redes Flexíveis 

Adaptado de (Casarotto Filho e Pires, 2001) 
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Os autores Snow e Miles (1992) propõem três tipos de estruturas para as redes 

interorganizacionais. As estruturas propostas por estes autores, esquematizadas 

na Figura 13, são: 

– Rede interna: esta estrutura caracteriza os arranjos entre unidades ou 

filiais diferentes de uma empresa que atuam de forma autónoma. São 

exemplos deste tipo de redes as grandes multinacionais, compostas por 

unidades geograficamente dispersas, cada uma delas com competências 

distintas; 

– Rede estável: estes arranjos surgem quando várias organizações se 

organizam em torno de uma organização central, a qual possui a 

competência principal. Geralmente, estas estruturas de redes tendem a 

assumir a verticalização em que as organizações cooperantes atuam 

como subcontratadas da organização central; 

– Rede dinâmica: neste tipo de redes os agentes cooperantes organizam-

se em torno de um agente intermediário. O intermediário assume o 

controlo de todos os relacionamentos na rede. 

Rede Interna 

 

 

 

 

 

 

Rede Estável Rede Dinâmica 

Figura 13: Modelos de Redes - Interna, Estável e Dinâmica 

Adaptado de (Snow e Miles, 1992) 
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Em Portugal, os modelos adotados pelo IAPMEI no “Programa para a 

Dinamização da Cooperação Interempresarial” são (IAPMEI, 2000): 

– Clube de Fornecedores: 

Esta forma de rede está organizada em torno de um cliente comum. Para 

tal, os intervenientes na rede de cooperação estruturam-se em função de 

uma atividade em linha, atividade essa que é responsável por satisfazer 

as necessidades do cliente (ver Figura 14). Os intervenientes organizam-

se em função das suas competências individuais, de forma que o 

somatório das competências tenha a capacidade de responder às 

exigências da atividade, ou seja, organizam-se em torno da 

complementaridade de competências. 

Este tipo de redes diferencia-se de outras pela complementaridade 

existente entre as atividades desenvolvidas pelos intervenientes. 

Significando que no desenvolvimento da atividade em cooperação, a 

qual dará origem a um produto final dirigido a um cliente específico, os 

intervenientes estabelecem entre si ligações de carácter complementar, 

sendo uma condição necessária a sua inter-relação ao longo da cadeia de 

valor (IAPMEI, 2000; Rolo, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Clube de Fornecedores 

Adaptado de (IAPMEI, 2000) 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 

Cliente Final 

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 

A 

A – Atividade em linha; Rn – fluxo de recursos disponibilizados; 

In – intervenientes 
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– Rede Central: 

As redes com este tipo de configuração estruturam-se em torno de um 

agente central, ou seja, trata-se de um modelo centralizado a nível de 

planeamento e das atividades desenvolvidas (ver Figura 15). 

Este modelo não implica obrigatoriedade de estabelecimento de relações 

entre os vários intervenientes. Os vários intervenientes relacionam-se 

apenas com o agente central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Rede Central 

Adaptado de (IAPMEI, 2000) 

O funcionamento da rede central assume três aspetos fundamentais que 

interagem entre si e que promovem uma filosofia de funcionamento às 

atividades/resultados mais evidente, a saber (Rolo, 2001): 

 A junção de competências específicas, que se complementam e 

que criam valor para o cliente final. A capacidade de combinar 

capacidades de cada um dos intervenientes com valências 

diferentes ou comuns, quer ao nível da produção quer do design, 

proporcionam graus de flexibilidade importantes e uma maior 

I c I 1 

I 2 

I 3 

I 4 

A 

A – Atividade associada ao interveniente central; Ic – Interveniente central; 

In – Interveniente  
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competitividade no mercado. Criam também desafios ao nível da 

capacidade logística. 

 A maximização da capacidade instalada funciona normalmente em 

associação com o aspeto anteriormente apresentado. Ao 

especializarem-se e partilharem a produção e o design, os 

intervenientes reduzem os custos totais e marginais. 

 A aposta conjunta em projetos e iniciativas com maior grau de 

risco ou incerteza dilui os potenciais impactos negativos nos 

intervenientes individualmente e potencia a criação de 

plataformas para ultrapassar comportamentos individuais de 

aversão ao risco. 

– Rede Celular: 

Este tipo de redes está normalmente associado a necessidades e 

atividades comuns entre alguns dos intervenientes na Rede, promovendo 

diferentes interações entre os vários agentes, visando a racionalização de 

recursos para otimizar a atividade objeto de cooperação (IAPMEI, 2000; 

Rolo, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Rede Celular 

Adaptado de (IAPMEI, 2000) 
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A – Atividade em Cooperação; In – Interveniente  

Ri – fluxo de recursos disponibilizados; Pi – fluxo de proveitos obtidos da 

cooperação em rede no âmbito da atividade 
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– Rede Multipolar: 

As redes multipolares apresentam-se como sendo redes compostas. Os 

intervenientes organizam-se em clusters (grupos), sendo que existem 

intervenientes que estabelecem relacionamentos entre diferentes clusters 

da rede, conforme ilustrado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Rede Multipolar 

Adaptado de (IAPMEI, 2000) 

Este tipo de redes (Redes Multipolar) pode ser vista como uma 

aglomeração de redes, isto é, uma rede que inclui sub-redes, sendo que 

as sub-redes poderão ter uma configuração própria.  

Na tentativa de caracterizar os inter-relacionamentos entre os intervenientes 

das economias, Locke (1996) propõe que as estruturas económicas se podem 

organizar de forma policêntrica, polarizada e hierárquica. Segundo o autor, as 

estruturas policêntricas, polarizadas e hierárquicas diferem essencialmente em 

três dimensões críticas, sendo elas a estrutura de relações inter-grupo, o 

modelo de associativismo e a ligação com os centros de decisão (Rolo, 2001). A 

Tabela 5 ilustra e caracteriza estes três tipos de estruturas. 
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A1 e A2 – atividades em cooperação; In – Intervenientes 

Ri – fluxo de recursos disponibilizados; Pi – fluxo de proveitos obtidos da 

cooperação em rede no âmbito da atividade 
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Rede Policêntrica 

 

— Número elevado de intervenientes que se encontram 

inter-relacionados por uma densa teia de laços 

horizontais; 

— A comunicação é estabelecida muito frequentemente; 

— A inter-relação entre os diferentes intervenientes é 

muito forte e intensa. 

Rede Polarizada 

 

— Número pequeno de intervenientes organizados em 

torno de diferentes grupos de interesses; 

— A comunicação é estabelecida mais frequentemente 

dentro de cada grupo de interesses. A comunicação 

estabelecida entre grupos de interesses é fraca; 

— A inter-relação estabelecida entre os intervenientes 

do mesmo grupo de interesses é muito forte em 

detrimento da inter-relação que se estabelece entre 

os grupos de interesse, a qual pode ser caracterizada 

na maioria das vezes como bastante ténue. 

Rede Hierárquica 

 

— Número elevado de intervenientes que se encontram 

inter-relacionados de uma forma fragmentada e 

hierarquicamente; 

— A comunicação estabelecida é limitada, sendo que 

existe unicamente entre aqueles intervenientes que se 

encontram relacionados verticalmente; 

— A inter-relação estabelecida entre os diferentes 

intervenientes também é distinta. À semelhança do 

processo de comunicação, também a inter-relação 

entre os diferentes intervenientes é bastante 

segmentada e hierarquicamente organizada por 

“clusters”. 

Tabela 5: Redes Policêntricas, Polarizadas e Hierárquicas 

Adaptado de (Locke, 1996; Rolo, 2001) 
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4.5. Os arranjos cooperativos como estratégia organizacional 

As empresas, particularmente as PME, enfrentam atualmente grandes 

dificuldades e não raramente são incapazes de responder adequadamente às 

novas exigências do mercado. 

Como ato de sobrevivência perante a constante necessidade de adaptação das 

organizações às novas situações, tem-se assistido a uma crescente adoção de 

novos paradigmas de desenho e funcionamento organizacional (Amaral e 

Varajão, 2007). Corroborando da mesma opinião, Manuel Castells (2010) 

observa que o modelo que persiste nas organizações frequentemente não se 

adequa às características do mercado atual, afirmando que o modelo de 

organização tradicional está em crise, baseado na integração vertical e na 

gestão funcional hierárquica. Por um lado, as grandes empresas não são 

versáteis ao ponto de responder em tempo útil, por outro lado, as pequenas 

empresas não atingem a escala necessária para serem inovadoras e 

verdadeiramente competitivas. 

Cada vez mais, as organizações estão a ampliar o seu modo de atuar para fora 

das suas fronteiras, para tal constituem relacionamentos com outras 

organizações, relacionamentos esses que permitem às organizações obter 

vantagens competitivas. Esses relacionamentos podem assumir diferentes graus 

de complexidade, desde o simples fornecimento até às fusões entre 

organizações. As redes de cooperação entre empresas vão para além dos 

relacionamentos comuns de compra e venda, estes tipos de relacionamentos 

objetivam a troca de competências entre as empresas cooperantes. 

Os relacionamentos de cooperação afiguram-se como sendo um modelo 

adequado às atuais exigências do mercado, ao permitirem que as organizações 

obtenham a dimensão necessária para poderem competir num mercado global 
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e simultaneamente mantenham a capacidade de flexibilidade, podendo 

responder de forma ágil às mudanças que ocorrem no meio ambiente. 

Os arranjos e as redes interorganizacionais constituem uma nova prática das 

organizações. Esta nova forma de organização pretende agrupar organizações 

formando entre elas alianças que perduram no tempo. 

Deste modo, as redes podem ser vistas como arranjos intencionais entre 

organizações, distintas mas relacionadas, que permitem às organizações 

integrantes obter e sustentar uma vantagem competitiva sobre os seus 

concorrentes que não fazem parte do arranjo (Jarillo, 1988). 

Segundo Michael Porter (2008), a estratégia horizontal é algo que poucas 

empresas, hoje em dia, podem dar-se ao luxo de ignorar. As inter-relações entre 

empresas são hoje uma realidade que as empresas devem assumir como sendo 

estratégicas, procurando que esses relacionamentos se traduzam em ganhos de 

competitividade. 

A cooperação horizontal pode dar origem a vantagens económicas 

significativas, quando constitui um meio de partilhar riscos, realizar economias, 

agrupar saber-fazer e lançar inovações no mercado de forma mais rápida, sendo 

que a cooperação é de "natureza horizontal" quando existe um acordo ou 

práticas concertadas entre empresas que se situam ao(s) mesmo(s) nível(eis) do 

mercado (European Commission, 2011). 

São várias as forças e motivações que impulsionam as empresas para adotar 

uma estratégia horizontal (Porter, M E, 2008): 

– A filosofia da diversificação está a mudar – A filosofia orientadora das 

estratégias de diversificação de muitas empresas mudou 

acentuadamente. A maioria hoje enfatiza a diversificação relacionada; 
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– A ênfase está a mudar do crescimento para o desempenho – O meio 

ambiente em grande parte do mundo desenvolvido é de crescimento 

relativamente lento em conjunto com uma concorrência global cada vez 

maior, uma mudança drástica em relação às décadas anteriores. A ênfase 

que era no crescimento, passou a ser melhorar a vantagem competitiva; 

– A transformação tecnológica está a fazer proliferar inter-relações – A 

tecnologia está a derrubar barreiras entre indústrias. A microeletrónica, 

os computadores de baixo custo e a tecnologia das comunicações estão 

a penetrar em muitas empresas, provocando a convergência de 

tecnologias. A crescente sofisticação dos sistemas de informação 

também é uma poderosa força na abertura de possibilidades para inter-

relações. Ao mesmo tempo que a tecnologia está a criar inter-relações, 

ela também está a reduzir os custos da sua exploração; 

– A concorrência em múltiplos pontos está a aumentar – À medida que um 

número cada vez maior de empresas procura, ou é forçado a procurar, 

estabelecer inter-relações entre unidades empresariais, há uma crescente 

presença de concorrentes em múltiplos pontos. 

Ao considerarmos que as organizações estão inseridas num ambiente cada vez 

mais complexo, sem esquecer que esse ambiente está em permanente mutação, 

poderemos afirmar que uma organização, por si só, não terá a capacidade, ou 

pelo menos tem grandes dificuldades, de compreender todas as alterações que 

ocorrem no seu meio ambiente e em simultâneo responder em tempo 

oportuno a essas alterações. Assim sendo, os relacionamentos cooperativos 

ganham cada vez mais importância, ao permitirem que as organizações ganhem 

dimensão, dotando-as de uma maior capacidade de resposta, e se mantenham 

flexíveis, de forma a se ajustarem às mudanças que possam ocorrer no meio 

ambiente. 
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O mundo contemporâneo estrutura-se através de complexas teias de 

relacionamentos socialmente imbricadas e economicamente motivadas, nas 

quais há pouco espaço para ações individuais de agentes isolados, 

principalmente no campo económico (Castells, 2010). 

Nesta perspetiva, as redes de cooperação entre organizações devem ser 

consideradas como estratégicas. As organizações cooperantes poderão 

desenvolver estratégias conjuntas que lhes permitam obter e sustentar 

vantagens competitivas que as diferenciem dos seus concorrentes. Deste modo, 

a rede de cooperação constitui-se como um centro agregador das 

competências das organizações cooperantes. 

A cooperação entre empresas é estimulada pelo crescente reconhecimento do 

facto de que nenhuma organização tem todas as capacidades (recursos e 

atividades) necessárias para satisfazer as necessidades do mercado, 

necessidades que são cada vez mais exigentes ao nível dos tempos de resposta, 

da qualidade e da diversidade dos produtos e serviços. 

Segundo Michael Porter (2008), são cinco as categorias de inter-relações 

suportadas pela cadeia de valor, as quais estão representadas na Figura 18. 
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Figura 18: Inter-relações / Cadeia de Valor 

Adaptado de (Porter, M E, 2008) 

Cada uma das cinco categorias de inter-relações, representadas na Figura 18, 

potencia a obtenção de vantagens competitivas por parte das empresas 

envolvidas nas inter-relações. Neste contexto, Michael Porter identifica para 

cada categoria de inter-relações as formas de partilha, as vantagens 

competitivas potenciais e as fontes mais prováveis do custo de compromisso 

(Porter, M E, 2008). No âmbito desta tese, interessa sobretudo identificar as 

vantagens competitivas ao nível das inter-relações de mercado, das quais 

destacamos: 

– Redução dos custos a vários níveis, tais como: de publicidade, de 

promoção através de cupões compartilhados e cupões cruzados, para 

encontrar novos compradores, de venda, de pesquisa de mercado, da 

infraestrutura de apoio dos canais, de serviço, de processamento de 

pedidos reduzidos, da utilização de tecnologia; 

– Reputação/imagem dos produtos reforçada; 

– Maior prestígio na compra de espaço de publicidade; 

– Maior poder negocial junto dos canais (exemplo: canais de distribuição); 

– A diferenciação é melhorada comprando num só lugar; 

– Melhor qualidade dos vendedores; 

– Mais produtos para vender melhora o acesso ao comprador ou aumenta 

a conveniência do comprador; 

– Melhor utilização da força de vendas se o padrão de utilização não for o 

mesmo; 

– Serviço mais sofisticado ou responsável, devido a uma tecnologia 

aperfeiçoada ou a uma maior densidade de locais de serviço; 

– Melhor utilização da capacidade; 
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Quanto às motivações que as organizações têm para constituírem arranjos 

cooperativos interorganizacionais, poderão resultar de aspetos económicos, de 

aspetos estratégicos, ou de ambos. Essas motivações podem ser classificadas 

em: 

– Motivações Internas – Têm como propósito a redução da incerteza e a 

redução das fragilidades das organizações. Exemplos desses propósitos 

são a redução de riscos, ao assumir custos para entrar em novos 

negócios ou em novos mercados, a aquisição de recursos e capacidades, 

a partilha de redes de distribuição, a aquisição de novas tecnologias, a 

aquisição de conhecimento e a aquisição de capital. 

– Motivações Competitivas – Têm como objetivo reforçar as oportunidades 

competitivas das organizações. Como exemplos temos o objetivo de 

alcançar vantagens competitivas, a integração de processos produtivos, o 

aproveitamento do excesso de capacidade, de forma a não perder 

posição competitiva, e o evitar a perda de capacidade competitiva. 

– Motivações Estratégicas – A finalidade é facultar novas posições 

estratégicas aos sócios. Exemplos destas finalidades são a penetração em 

novos mercados, criação e exploração de novos negócios, a integração 

vertical ou horizontal e a inovação e desenvolvimento. 

As redes interorganizacionais afiguram-se, segundo Marcon e Moinet (2000), 

como sendo uma configuração organizacional adequada para alcançar 

determinados objetivos estratégicos. Neste sentido, as redes apresentam alguns 

atributos, tais como: 

– Fluidez – Que se caracteriza pela capacidade de flexibilidade e 

adaptabilidade das redes. As redes permitem uma melhor adaptação às 

novas exigências que ocorrem no meio ambiente. 

As redes constituem quatro tipos de inter-relações: 
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 Do ponto de vista do espaço, as redes permitem relacionar 

organizações dispersas geograficamente; 

 Do ponto de vista do tempo, as redes asseguram o 

relacionamento permanente entre os atores da rede. 

 Do ponto de vista social, as redes permitem relacionar atores 

diferenciados (não semelhantes), permitindo que mantenham as 

suas diferenças; 

 Do ponto de vista organizacional, as redes representam uma 

alternativa à forma rígida de organização; 

– Finalidade – Constitui o motivo de existência de cada rede. A existência 

de uma rede pressupõe a existência de uma motivação, essa motivação 

poderá ser de índole política, religiosa, filosófica, científica, económica, 

cultural e/ou social. A finalidade da rede constitui a linha orientadora da 

sua evolução, devendo ser percebida por todos os atores participantes 

na rede. 

– Capacidade de realizar economias relacionais – As redes reduzem a 

dispersão e duplicação de esforços por parte das organizações. O 

relacionamento entre os atores de uma rede permite aumentar a 

agilidade da rede como um todo. 

– Capacidade de aprendizagem – A aprendizagem não é uma característica 

exclusividade das redes, no entanto, aqui, assume especial relevância 

dadas as sinergias geradas a partir da aprendizagem coletiva. Os atores 

pertencentes a uma rede podem partilhar conhecimento e experiência, 

facilitando a aprendizagem dentro da rede. 

Human e Provan (1997) identificaram as principais finalidades estratégicas que 

as organizações alcançam ao pertencer a uma rede de relacionamentos. Essas 

finalidades estratégicas estão descritas nos seguintes pontos: 
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– Trocas interorganizações – Refere-se às transações diretas entre as 

organizações da rede. As principais inter-relações são de negócios 

(compra e venda de produtos entre as empresas da rede), de informação 

(informações tecnológicas, de mercado, de produtos, de soluções de 

problemas), de amizade (existe um ambiente de trabalho amistoso e de 

confiança entre os membros da rede) e de competências (por existir um 

ambiente de partilha das melhores práticas entre os atores); 

– Credibilidade organizacional – Refere-se ao ganho de legitimidade 

externa pelo facto das organizações estarem associadas à rede; 

– Acesso de recursos – Refere-se ao papel que as redes têm no sentido de 

facilitar aos seus membros o acesso a novos mercados e a novos 

produtos; 

– Desempenho financeiro – Ao nível financeiro, algumas organizações, ao 

pertencerem a uma rede, conseguem obter rapidamente benefícios 

económico-financeiros, aos quais não teriam acesso se não fizessem 

parte da rede. 

As redes de cooperação interorganizacionais procuram garantir a sobrevivência 

e a competitividade das organizações. Nesta medida, as organizações devem 

desenvolver todos os esforços para que as redes, nas quais atuam, tenham 

sucesso. Nesta linha de pensamento, Michael Porter afirma que a procura de 

inter-relacionamentos por parte de algumas empresas está a impulsionar as 

outras a fazer o mesmo, arriscando, se não o fizeram, perder a sua posição 

competitiva (Porter, M E, 2008). 

Os arranjos entre organizações, que perspetivem a cooperação, permitem 

conciliar as vantagens inerentes às pequenas organizações, tais como a 

flexibilidade, a capacidade de adaptação ao mercado e a proximidade dos 

clientes, assim como as vantagens inerentes às grandes empresas, tais como as 
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economias de escala e o poder negocial. Neste sentido os relacionamentos de 

cooperação permitem manter uma dimensão pequena e em simultâneo atuar 

como sendo grande. 

As redes atuam como gatekeepers. Se dentro das redes são permanentemente 

criadas novas oportunidades, fora das redes, a sobrevivência é cada vez mais 

difícil (Castells, 2010), sendo que o objetivo dos relacionamentos de cooperação 

está na obtenção do efeito de sinergia, em que o resultado do relacionamento é 

superior à soma das partes. 
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“Chegar juntos é o princípio. 

Manter-se juntos é o progresso, trabalhar juntos é o êxito.” 

Henry Ford 

5. Proposta de Modelo e Sistema de Informação de 
Suporte à Cooperação Interorganizacional 

O modelo que aqui se propõe procura, socorrendo-se de TI, contribuir para a 

formação de redes interorganizacionais que facilitem o ganho de vantagens 

competitivas, na medida em que potencia oportunidades de negócio no âmbito 

das redes de cooperação. 

Para o efeito, no âmbito desta tese, deve-se considerar que uma Oportunidade 

de Negócio constitui um aglomerado de necessidades, que poderá envolver 

distintas fases ao longo do tempo. Como exemplo, a edificação de uma 

habitação constitui uma oportunidade de negócio que perdura no tempo, 

envolvendo várias fases, desde o projeto de arquitetura, passando pela 
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construção das alvenarias, até à fase de acabamento e decoração, sendo que 

cada uma das fases possui necessidades de produtos e serviços distintas. 

É num contexto onde as redes interorganizacionais se afirmam como 

estratégicas e no qual as TI assumem um papel preponderante no seio das 

organizações que propomos um modelo e um Sistema de Informação para 

potenciar a partilha de informação e conhecimento de oportunidades de 

negócio entre agentes cooperantes em redes de cooperação. 

Assim, neste capítulo apresenta-se um novo modelo e um Sistema de 

Informação que têm como objetivo propiciar a alavancagem de oportunidades 

de negócio dentro de redes de cooperação interorganizacionais. 

O sistema aqui proposto procura facilitar, particularmente, a constituição de 

redes interorganizacionais, permitindo que as organizações que façam parte da 

rede partilhem informação relativa aos seus clientes, assim como informação de 

potenciais negócios que esses mesmos clientes representem para outros 

membros da rede. Deste modo, o sistema possibilitará gerar oportunidades de 

negócio, dotando os membros da rede de informação para que possam ser 

pró-ativos ao nível da força de vendas. Isto vai permitir que uma empresa faça a 

promoção das suas ofertas de produtos e/ou serviços junto de qualquer cliente 

da rede, alavancando assim os seus potenciais clientes e oportunidades de 

negócio. 

5.1. Proposta de Modelo para alavancar Oportunidades de Negócio em 

Redes de Cooperação Interorganizacionais 

O modelo proposto baseia-se na partilha intensiva de informação entre os 

diferentes intervenientes em arranjos cooperativos. O modelo permite criar uma 

teia de empresas que, de forma complementar, tenham capacidade de 

responder às distintas necessidades dos clientes. 
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Neste contexto, as empresas partilham, de forma cooperativa, informação sobre 

os seus clientes, o que permite que todos os cooperantes passem a conhecer as 

necessidades dos clientes de uns e de outros, ou seja os “clientes da rede”. Tal 

permite que as empresas cooperantes tenham um conhecimento mais 

abrangente do mercado, o que por sua vez possibilita que uma determinada 

empresa cooperante possa promover de forma eficaz e pró-ativa os seus 

produtos e serviços a clientes com os quais ainda não tem relacionamentos 

comerciais. 

Desta forma, a fidelização dos clientes deixa de ter um enfoque apenas 

empresarial, para passar a fazer-se ao nível da rede cooperativa. 

O modelo procura também estabelecer uma diretriz para a formação de redes 

cooperativas orientadas para a fidelização dos clientes na rede, dotando os 

cooperantes de informação que possibilita promover e potenciar oportunidades 

de negócio junto dos clientes da rede (Mendonça, Varajão e Oliveira, 2010b). 

5.1.1. Modelo Genérico 

As redes de cooperação criadas com base no modelo são suportadas por um 

Sistema de Informação, o qual é responsável por promover a partilha de 

informação entre os membros da rede. 

O Sistema de Informação constitui a principal interface entre os diferentes 

participantes na rede. 

Cabe a cada agente económico que faça parte da rede cooperativa “alimentar” 

o sistema com informação sobre os clientes com os quais mantém 

relacionamentos comerciais, assim como sobre os potenciais negócios que cada 

cliente pode representar para a rede, isto é, para todos os agentes cooperantes. 

Deste modo, compete aos cooperantes fazer a angariação de clientes e 
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potenciais negócios de interesse para a rede cooperativa. Os cooperantes 

deverão ainda registar a evolução da satisfação das necessidades dos clientes. 

O modelo de negócio proposto para constituir este tipo de redes cooperativas 

está ilustrado na Figura 19. 

 

Figura 19: Modelo de Negócio proposto 

Em contrapartida da informação cedida, cada cooperante tem acesso à 

informação disponibilizada pelo sistema e introduzida por todos os 

intervenientes no relacionamento de cooperação. 

De forma a criar uma base mais alargada de angariação de clientes, o modelo 

possibilita que potenciais clientes da rede se possam registar no sistema e 

fornecer informação acerca das suas necessidades, as quais correspondem na 

perspetiva da rede a potenciais negócios. 

Os “informadores” constituem uma outra forma de alargar a base de angariação 

de clientes. Estes agentes são especialmente contratados para vigiar 

constantemente o mercado de forma a informar o sistema de potenciais 
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clientes e negócios. Os informadores poderão também acompanhar a evolução 

das necessidades dos clientes atualizando a informação do sistema. 

Os agentes “consumidores de informação” representam agentes económicos 

que, pela sua natureza, não se afiguram com o perfil necessário para 

cooperarem, ou seja, a informação que poderiam fornecer não é relevante para 

a rede. No entanto, este tipo de agentes tem interesse na informação existente 

na rede cooperativa, de forma a poder promover o seu próprio negócio. 

A incorporação de consumidores de informação poderá permitir constituir uma 

fonte de financiamento para o funcionamento do sistema e/ou recompensa dos 

agentes cooperantes nas redes. 

Como já foi referido anteriormente, os agentes Informadores e os 

Consumidores de informação são agentes secundários, permitindo que sejam 

formadas redes com diferentes configurações. 

Considerando a opcionalidade deste tipo de agentes, poderão ser formadas 

redes sem que incorporem estes tipos de agentes, assim como poderão ser 

formadas redes que incorporem os dois ou apenas um tipo de agentes. 

5.1.2. Aplicação do Modelo a Setores de Atividade de procura 

cíclica 

O modelo genérico, anteriormente apresentado, poderá ser aplicado a vários 

setores da economia, especialmente em setores com procura cíclica, conforme 

ilustrado na Figura 20. 

Neste caso, a fidelização dos clientes numa rede cooperativa revela-se ainda 

mais vantajosa, considerando que as necessidades dos clientes são de natureza 

cíclica, o modelo vai permitir que se verifique retroalimentação da informação 

sobre as necessidades dos clientes. 
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Figura 20: Modelo de Negócio proposto aplicado a Setores de Atividade de procura cíclica 

A aplicação do modelo neste tipo de setores permite um maior equilíbrio 

quanto ao retorno de informação que os diferentes agentes cooperantes obtêm 

do sistema. Deve-se considerar que a informação fornecida por um fim de ciclo 

de negócio poderá corresponder a uma oportunidade para relançar o cliente 

num novo ciclo negocial. 

5.1.3. Aplicação do Modelo a Redes Intraorganizacionais 

Ainda que o foco desta tese esteja nas redes de cooperação 

interorganizacionais, o modelo proposto poderá também ser adequado à 

cooperação intraorganizacional. 

No caso da cooperação intraorganizacional, os agentes cooperantes cingem-se 

aos colaboradores de uma mesma organização. 

A Figura 21 apresenta a aplicação do modelo genérico, proposto anteriormente, 

ao caso particular das Redes Interorganizacionais. 
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Figura 21: Modelo de Negócio proposto aplicado a Redes Intraorganizacionais 

A aplicação do modelo em organizações cuja estrutura está orientada à 

tipologia dos produtos e/ou serviços comercializados poderá revelar-se 

bastante proveitoso no âmbito da promoção de vendas cruzadas no seio de 

uma organização, permitindo que os diferentes gestores de produto possam 

cooperar e alavancar as vendas. 

De forma a operacionalizar a possibilidade de criar redes Intraorganizacionais, o 

sistema ON-Rede permite criar redes de cooperação privadas, apenas acessíveis 

aos colaboradores de determinada organização. Este aspeto será abordado no 

ponto 5.4.2. – Gerir Redes de Cooperação. 

5.1.4. Arquitetura das interações 

Considerando que o foco principal do modelo proposto é a gestão da 

informação de potenciais oportunidades de negócio partilhada dentro de cada 

uma das redes de cooperação, devemos considerar a coexistência de diversos 

participantes, cada qual com o seu papel dentro da rede e, por conseguinte, 
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com diferentes privilégios de acesso à informação (Mendonça, Varajão e 

Oliveira, 2010c). 

Neste contexto, a Figura 22 representa de forma simplificada a Arquitetura das 

possíveis interações que os diferentes atores poderão ter com o sistema. 

 

Figura 22: Arquitetura Simplificada das Interações 

Como se pode verificar na figura, o Modelo proposto prevê quatro atores: 

Moderadores, Cooperantes, Informadores e Clientes. Considerando os distintos 

papéis que cada ator representa para o sistema, a Arquitetura providencia a 

diferenciação no acesso às diferentes funcionalidades do sistema. 

Assim, poder-se-á verificar que o Moderador é responsável pela gestão das 

Redes de Cooperação. A gestão de redes inclui a gestão dos participantes 

afetos à rede (Moderador da Rede, Cooperantes e Informadores), assim como a 

configuração das Cadeias de Valor sobre as quais a rede vai incidir. 

A gestão de Clientes e Oportunidades de Negócio é da responsabilidade dos 

potenciais clientes que poderão, de forma autónoma, fazer o registo. Esses 
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registos, de Clientes e Oportunidades de Negócio, também poderão ser 

efetuados pelos Cooperantes e pelos Informadores. 

De salientar que o registo das Oportunidades de Negócio é feito com base nas 

definições padrão das Cadeias de Valor e das Tipologias configuradas 

previamente pelo Moderador. 

Os Cooperantes poderão ainda configurar Alertas inerentes a cada fase de cada 

Oportunidade de Negócio. Isto vai permitir fazer uma gestão das 

Oportunidades de Negócio de forma mais eficaz. 

Os Cooperantes poderão ainda fazer Ofertas promocionais orientadas às 

necessidades de cada Cliente, em função das necessidades previstas para cada 

Oportunidade de Negócio. 

Por último, e de acordo com as Ofertas registadas, os Clientes poderão fazer os 

seus Pedidos. 

5.2. Atores do Modelo 

O modelo do sistema proposto assume três tipos de atores primários, os quais 

representam os agentes base para o bom funcionamento da rede (Mendonça et 

al., 2010a): 

– Moderador – Este agente terá como responsabilidade a gestão das redes 

que estejam sob a sua alçada, configurar as cadeias de valor e tipologias 

sobe as quais as redes atuam, configuração das fases e necessidades 

padrão, assim como gerir o registo de outros participantes nas redes, 

particularmente o registo de cooperantes. É ainda da responsabilidade 

do Moderador a gestão de conflitos que possam ocorrer no 

relacionamento entre os cooperantes. 
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– Cooperantes – São responsáveis por enriquecer o sistema com 

informação sobre os seus clientes e sobre o negócio potencial que cada 

cliente pode representar para a rede, por sua vez, os cooperantes 

poderão consultar toda a informação disponibilizada pelo sistema, ou 

seja, pelos outros cooperantes, informadores e clientes. Poderão ainda 

fazer ofertas promocionais aos clientes da rede e gerir os pedidos 

efetuados pelos clientes. 

– Potenciais Clientes – O sistema permite que um potencial cliente se 

possa registar de forma a poder registar os seus projetos (necessidades), 

os quais representam um potencial negócio para a rede. Os clientes 

poderão fazer pedidos de encomenda ou de contacto em função das 

ofertas promocionais que lhe são dirigidas pelos cooperantes. 

Este modelo permite também que possam ser incorporados outros atores 

secundários, os quais podem ser acrescidos opcionalmente: 

– Informadores – São agentes externos à rede de cooperação que são 

especialmente contratados para vigiar o mercado e informar o sistema 

sobre potenciais negócios de interesse para a rede; 

– Consumidores de Informação – São um caso particular de cooperantes, 

cuja diferenciação apenas se manifesta pela falta de partilha de 

informação. Estes agentes usufruem da informação disponibilizada pelo 

sistema, sendo que para tal poderão ser estabelecidas formas de 

compensação previamente contratualizadas. 

No centro do modelo encontra-se um SI (sistema ON-Rede) que possibilita e 

agiliza a interação entre os diversos atores do modelo. 

A arquitetura do sistema vai permitir que uma rede cooperativa possa evoluir ao 

longo do tempo. Deste modo, poderão ser formadas redes com um número 
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limitado de agentes, sendo que a qualquer momento poderão ser incorporados 

novos agentes, sejam eles primários ou secundários. 

5.3. Sistema ON-Rede 

O sistema ON-Rede – Oportunidades de Negócio em Rede tem o propósito de 

facilitar a operacionalização do modelo proposto anteriormente. Este sistema 

visa a criação de redes de cooperação com ênfase na partilha de informação 

sobre potenciais oportunidades de negócio, de forma a fidelizar os clientes 

dentro da rede de cooperação e estimular as oportunidades de negócio para os 

membros da rede, sendo que as Redes de Cooperação que poderão ser 

suportadas pelo sistema tanto poderão ser interorganizacionais como 

intraorganizacionais. 

O sistema ON-Rede está concebido para que possam ser criadas diversas Redes 

de Cooperação, em diversos setores de atividade, e para a partilha de 

informação sobre distintas oportunidades de negócio. 

Neste contexto, o sistema ON-Rede é uma solução tecnológica para 

implementar e operacionalizar o modelo proposto anteriormente. Como tal, foi 

desenvolvida uma solução SaaS (Software as a Service) que implementa 

tecnologicamente o modelo. 

No contexto da arquitetura tecnológica do sistema, Figura 23, a opção por 

desenvolver um portal Web que suporta o sistema ON-Rede deveu-se à 

necessidade em atender aos requisitos tecnológicos, para que o sistema possa 

funcionar nos mais diversos dispositivos, tais como, smartphones, tablets, 

computadores portáteis, e computadores de secretária. Porém, o fator que mais 

pesou para optar por esta solução foi o requisito da escalabilidade e a 

necessidade do sistema poder ir de encontro a um vasto número de 

utilizadores. 
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Figura 23: Arquitetura do Sistema 

Com o sistema suportado por um portal Web torna-se mais facilitada a 

possibilidade de este ser disseminado em grande escala, sobretudo junto de 

potenciais clientes. 

Salientando que o propósito do sistema ON-Rede é a partilha de informação, 

inicialmente dever-se-á proceder à tipificação da informação que poderá ser 

partilhada. Para tal, o sistema permite que os Moderadores possam padronizar 

informação sobre as cadeias de valor, tipologias, fases e necessidades. 

Esta tipificação da informação permite dotar o sistema de uma semântica que 

coloque os agentes cooperantes a “falar” a mesma linguagem. 

O passo seguinte deverá ser a configuração de uma Rede de Cooperação, com 

recurso à informação previamente tipificada. 
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Posteriormente, deverão ser registados Cooperantes e feita a sua associação 

à(s) Rede(s) de Cooperação até então criada(s). 

Concluída a configuração da Rede, os Cooperantes poderão partilhar, de forma 

cooperativa, informação sobre os seus Clientes e sobre as necessidades 

intrínsecas às Oportunidades de Negócio identificadas. 

Simultaneamente, os Clientes (ou potenciais clientes) poderão também recorrer 

ao portal ON-Rede para proceder, de forma autónoma, ao seu registo no 

sistema e, por conseguinte, ao registo das Necessidades inerentes aos seus 

projetos pessoais. 

Os Cooperantes poderão, a cada momento, à medida que vão tendo mais e 

melhor informação sobre as Oportunidades de Negócio registadas, fazer 

alterações da informação partilhada sobre cada Oportunidade de Negócio, por 

exemplo, fazendo ajustes sobre a calendarização de uma Fase, caso se 

verifiquem atrasos em fases precedentes. 

Por outro lado, os Cooperantes poderão consultar a informação partilhada 

sobre as Oportunidades de Negócio registadas nas Redes onde cada qual 

coopera. Isto permite que cada Cooperante possa divulgar os seus produtos 

e/ou serviços, considerando as particularidades de cada Oportunidade de 

Negócio e de cada Cliente. 

Os Cooperantes poderão ainda registar Alertas para cada uma das Fases das 

Oportunidades de Negócio. 

Os Alertas registados permitem que cada Cooperante possa ser mais incisivo 

em função da calendarização de cada uma das Fases, possibilitando fazer uma 

abordagem junto do cliente no momento mais oportuno. 
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Perante as Ofertas Promocionais, os Clientes poderão fazer Pedidos, os quais 

poderão ser apenas para solicitar um contacto ou ainda para efetuar uma 

encomenda. 

Por último, os Cooperantes poderão consultar os Pedidos pendentes de clientes 

e fazer a sua gestão. 

O esquema da sequência de ação para a utilização do sistema ON-Rede, 

apresentado na Tabela 6, ainda que simplificado, pretende dar uma visão rápida 

do funcionamento genérico do sistema ON-Rede. 

Sequência de Ação Secção 

1. Tipificar Informação 6.4.2 

2. Configurar Rede(s) de Cooperação 

2.1. Registar Rede(s) 

2.2. Associar Cooperantes 

 

6.4.2 

6.4.3 

3. Partilhar Informação com Cooperantes da Rede 

3.1. Registar Clientes 

3.2. Registar Oportunidades de Negócio 

3.3. Atualizar recorrentemente Informação Partilhada 

 

6.4.1 

6.4.4 

6.4.4 

4. Usufruir da Informação Partilhada 

4.1. Consultar Informação partilhada 

4.2. Gerir Alertas 

4.3. Divulgar Produtos e/ou Serviços 

4.4. Fazer Ofertas Promocionais personalizadas 

 

6.4.4 

6.4.4 

6.4.5 

6.4.5 

5. Consultar Ofertas 6.4.5 

6. Fazer Pedidos 6.4.5 

7. Gerir Pedidos Pendentes de Clientes 6.4.5 

Tabela 6: Sequência de etapas na utilização do sistema ON-Rede (esquema simplificado) 
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Esta sequência de etapas servirá como linha orientadora, de acordo com a 

secção indicada, para fazer a apresentação das diferentes funcionalidades do 

sistema ON-Rede, a qual será feita nas próximas secções. 

5.4. Funcionalidades do Sistema ON-Rede 

A abordagem inicial adotada para modelar o sistema incidiu numa visão 

funcional, para tal, recorreu-se à modelação de Diagramas de Casos de Uso. 

Este tipo de diagramas, acompanhados da sua especificação, permite identificar 

e descrever a forma como o sistema é visível do exterior, as funcionalidades que 

o sistema disponibiliza, os atores envolvidos, assim como o acesso que cada 

ator tem às funcionalidades do sistema. 

O Diagrama de Casos de Uso de Contexto apresentado na Figura 24 pretende 

fornecer uma visão geral do sistema, no qual é possível verificar uma fronteira 

bem definida, os atores que interagem com o sistema e as funcionalidades 

genéricas com que cada ator interage. 

No Diagrama de Contexto podemos verificar que os Atores, já anteriormente 

referidos (Moderador, Cooperante, Cliente e Informador), foram generalizados 

num outro Ator – Participante. 

De notar também que o Ator Consumidor Informação é uma especialização de 

Cooperante, possuindo todos os privilégios de Cooperante. Como já referido 

anteriormente, o Consumidor de Informação apenas se diferencia do 

Cooperante pela ausência de informação que poderá retribuir à rede, ou seja, o 

Consumidor de Informação apenas se serve do sistema para obter informação 

sobre oportunidade de negócio do seu interesse, no entanto não retribui com 

informação relevante para os outros Cooperantes da Rede. 
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Figura 24: Diagrama de Casos de Uso de Contexto 

Após uma visão inicial do contexto do sistema, para que este possa ser 

inteiramente percebido, seguidamente são apresentadas as principais 

funcionalidades do sistema. 

Por forma a fornecer uma visão o mais objetiva possível, as funcionalidades são 

apresentadas sobre a forma de diagramas UML e acompanhadas de uma 

descrição e de algumas interfaces gráficas do sistema ON-Rede por forma a 

exemplificar. 

Para demonstrar a interface gráfica, recorreu-se a um exemplo de criação de 

uma rede de cooperação no âmbito do setor da organização e realização de 

eventos. Salienta-se que no âmbito desta exemplificação, os dados 
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apresentados, sobretudo os dados sobre cooperantes e clientes, são meramente 

demonstrativos (fictícios), não devendo ser associados a qualquer empresa ou 

pessoa em particular. 

5.4.1. Gerir Participantes 

A gestão dos participantes (utilizadores do sistema) afigura-se como um pilar 

para o bom funcionamento do sistema e, por conseguinte, deste tipo de redes 

de cooperação, as quais têm como essência a partilha de informação. 

O diagrama seguinte (Figura 25) apresenta de forma detalhada os Casos de Uso 

que permitem o registo dos distintos tipos de Participantes. 

 

Figura 25: Diagrama de Casos de Uso – Gerir Participantes 

O caso de uso Registo de Participantes apresenta-se como sendo o conjunto de 

funcionalidades comuns à gestão dos registos de Moderadores, Cooperantes, 

Informadores e Clientes. 

Como se pode verificar no diagrama anterior, é da responsabilidade dos 

Moderadores registar novos Moderadores, Cooperantes e Informadores. O 
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registo deste tipo de participantes implica o envio de um e-mail de notificação 

para o endereço de correio eletrónico do elemento registado. Este e-mail vai 

fornecer, ao novo participante, os dados de acesso temporário, de forma a que 

este possa personalizar a senha de acesso. 

Na Figura 26, como exemplo, é apresentada a interface gráfica do sistema ON-

Rede que permite registar Cooperantes. 

 

Figura 26: Interface Gráfica para efectuar o Registo de Cooperantes 

A gestão dos Clientes é de responsabilidade conjunta, podendo ser feita por 

Cooperantes e Informadores ou ainda pelo próprio Cliente. No caso de ser feito 

por um Cooperante ou por um Informador, o registo fica automaticamente 

“Ativo”. O responsável pelo registo de um cliente poderá optar pelo envio de 

um e-mail de notificação a dar conhecimento do registo e os dados de acesso. 

De salientar ainda que, feito por esta via, o registo ficará afeto ao responsável 

por essa ação. 
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A Figura 27 apresenta o diagrama de atividades que esquematiza o workflow do 

processamento do registo de clientes. 

 

Figura 27: Workflow de Registo e Ativação de Clientes 

No contexto do sistema proposto, podemos identificar essencialmente duas 

potenciais vulnerabilidades na gestão dos participantes: 

– Registo de utilizadores fictícios, os quais poderão apenas querer fazer 

espionagem à rede; 

– Registo de utilizadores com privilégios não conformes, o que permitiria 

que um participante tivesse acesso a funcionalidades do sistema 

divergentes com a sua natureza. 
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Para contrariar as vulnerabilidades mencionadas, optou-se por delegar nos 

Moderadores das Redes de Cooperação a responsabilidade de validação dos 

Participantes, de acordo com o diagrama esquematizado anteriormente. 

Como poderemos verificar no diagrama apresentado na figura anterior, no caso 

de autorregisto do cliente, ou seja, quando o cliente faz o seu próprio registo, 

implica que seja enviada uma mensagem para o e-mail fornecido, o qual dará 

acesso ao caso de uso Confirmar Registo. A confirmação do registo apenas 

afere a validação do e-mail, no entanto o registo deverá assumir um estado de 

“Pré-Validado”, sendo que só se tornará “Ativo” após o Moderador aceitar o 

registo do cliente através do caso de uso Ativar Clientes. 

 

Figura 28: Interface Gráfica para Ativar Participantes 

A partir desta interface (Figura 28), o Moderador poderá fazer a consulta dos 

participantes que aguardam ativação, ficando ao seu critério Ativar ou Eliminar 

o registo. O Moderador poderá ainda, caso verifique alguma inconsistência nos 
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dados, optar por enviar uma mensagem a sugerir que o participante faça as 

correções necessárias. 

Por forma a possibilitar que a informação sobre os diversos participantes se 

mantenha atualizada ao longo do tempo, todos os Participantes poderão fazer 

alterações aos dados do registo que lhes digam respeito. Esta funcionalidade é 

facultada pelo caso de uso Editar Perfil. 

5.4.2. Gerir Redes de Cooperação 

É na Gestão das Redes de Cooperação que assenta o foco da Arquitetura 

proposta, considerando que é a partir da configuração das redes que se define 

a tipologia das oportunidades de negócio que futuramente poderão ser 

partilhadas, ou seja, categoriza a informação que poderá ser partilhada dentro 

dos arranjos cooperativos. 

Assim, para que possa ocorrer uma partilha de informação eficaz, é necessário 

normalizar a linguagem a ser suportada por cada Rede de Cooperação para que 

haja coerência na informação partilhada. 

Para tal, o sistema permite que os Moderadores possam padronizar informação 

sobre as cadeias de valor, tipologias, fases e necessidades. Esta tipificação da 

informação permite dotar o sistema de uma semântica comum de forma que os 

agentes cooperantes possam “falar” a mesma linguagem. 

Na Figura 29 é apresentada, como exemplo, a interface gráfica do sistema ON-

Rede que permite tipificar as Tipologias de uma Cadeia de Valor. 
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Figura 29: Interface Gráfica para Gerir as Tipologias de uma Cadeia de Valor 

Após tipificar o tipo de informação a ser partilhada, é também da 

responsabilidade dos Moderadores procederem ao registo e configuração das 

Redes de Cooperação, com recurso à informação previamente tipificada. 

Ao registo de cada uma das redes é associado um Moderador que será 

responsável pela sua gestão e configuração. A Figura 30 apresenta a interface 

gráfica que permite o registo de uma Rede de Cooperação. 
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Figura 30: Interface Gráfica para o Registo de Redes de Cooperação 

Como se pode constatar pela leitura da figura, é nesta fase que se poderá 

definir o tipo de Rede (Pública, Semi-Pública ou Privada), assim como o seu 

estado (Ativa, Suspensa ou Inativa). No entanto, estes parâmetros poderão ser 

alterados pelo moderador da Rede a qualquer momento. 

Seguidamente ao registo, dever-se-á proceder à sua configuração. A figura 

seguinte (Figura 31) ilustra o diagrama de casos de uso para a configuração de 

Redes de Cooperação. 

 

Figura 31: Diagrama de Casos de Uso – Gerir Redes 
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Como já foi referido, o Moderador é responsável pela configuração da rede, das 

Cadeias de Valor e das Tipologias associadas à Rede, ou seja, as tipologias de 

projetos que a rede suporta, pela definição das fases inerentes a cada uma das 

tipologias e pela definição das necessidades afetas a cada uma das fases. Para 

cada uma das Cadeias de Valor, poderão também ser configuradas 

características padrão. 

Por forma a exemplificar, a Figura 32 apresenta o ecrã do sistema ON-Rede no 

qual será possível proceder à gestão das Fases padrão inerentes à organização e 

realização das festividades de um casamento. 

 

Figura 32: Interface Gráfica para Gerir as Fases de uma Tipologia 

É também a partir desta interface que se terá acesso à configuração das 

Necessidades de cada uma das Fases. 

De salientar que uma Rede de Cooperação poderá evoluir ao longo do tempo, 

sendo que, para tal, se poderá proceder à reconfiguração da Rede, adicionando, 
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alterando ou eliminando qualquer tipificação de informação, tais como: Cadeias 

de Valor; Tipologias; Fases; Necessidades; e/ou Características. 

Seguidamente, na Figura 33 é ilustrado o fluxo de ações para a correta 

configuração de qualquer Rede de Cooperação a ser registada no sistema ON-

Rede. 

 

Figura 33: Workflow para Configurar as Redes de Cooperação 
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Após a configuração de uma Rede de Cooperação, o Moderador é responsável 

pela gestão dos Cooperantes que poderão fazer parte do arranjo cooperativo. 

Ao longo do tempo de vida da rede, o Moderador deverá gerir a adesão de 

novos Participantes. 

5.4.3. Gerir Membros 

A gestão de Membros permite fazer a associação de Participantes (Cooperantes, 

Informadores e Consumidores de Informação) a cada rede registada no sistema, 

sendo da responsabilidade do Moderador da Rede proceder a essa associação. 

Este modelo vai permitir constituir várias redes de cooperação, deste modo será 

possível restringir a partilha de informação aos membros que façam parte de 

cada uma das Redes. 

 

Figura 34: Diagrama de Casos de Uso – Gerir Membros 

Pela análise do diagrama anterior, podemos verificar que a associação dos 

participantes às redes de cooperação poderá ser feita de duas formas distintas: 

por Convite formulado pelo Moderador ou pela solicitação de Adesão de um 

Membro. 

No primeiro caso, o Moderador Convida um membro a fazer parte de uma rede 

de cooperação. Este convite será endereçado para o e-mail do membro ou 

candidato a membro. 
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Perante um convite formulado, o convidado, candidato a membro de uma Rede, 

poderá aceitar ou rejeitar fazer parte dela, pelo menos nos moldes em que foi 

formulado o convite, considerando que os convites poderão assumir três 

formulações distintas: 

– Convite para ser uma empresa Cooperante;  

– Convite para ser um agente Informador; 

– Convite para ser um Consumidor de Informação. 

Salienta-se que, no caso das Redes Privadas, esta é a única forma de poder 

associar Membros a este tipo de redes. 

O diagrama apresentado na Figura 35 esquematiza o fluxo de atividades para 

fazer a associação de membros por convite. 

 

Figura 35: Workflow da Associação de Membros às Redes de Cooperação por Convite 
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No segundo caso, um Membro registado no sistema, isto é, que já foi aprovado 

para integrar qualquer outra rede do sistema, poderá solicitar a Adesão a uma 

rede de Cooperação. No entanto, só será possível a um qualquer membro 

solicitar a Adesão a uma Rede que seja do tipo Pública ou Semi-Pública, 

considerando que as Redes Privadas apenas poderão ser visualizadas pelos seus 

Cooperantes e Informadores. 

De salientar que os Pedidos de Adesão às redes Semi-Públicas são moderados, 

cabendo ao Moderador da rede aceitar ou rejeitar esse mesmo pedido e, como 

tal, proceder ou não à sua associação como Membro à rede. 

 

Figura 36: Workflow da Associação de Membros às Redes por Pedido de Adesão 
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Salienta-se que, de acordo com o diagrama de casos de uso que contextualiza o 

sistema apresentado na Figura 24, os Membros podem ser do tipo Cooperante, 

Informador ou Consumidor de Informação. 

Em termos da implementação das funcionalidades inerentes à moderação da 

gestão de Membros nas Redes, a interface gráfica, apresentada na Figura 37, 

permite que um Moderador possa Consultar e Gerir participantes que já sejam 

Membros de cada Rede de Cooperação, formular Convites para integrar 

qualquer Rede e ainda Gerir os Pedidos de Adesão. 

 

Figura 37: Interface Gráfica para Gerir Membros das Redes de Cooperação 

5.4.4. Gerir Oportunidades de Negócio 

Considerando o foco inicial do problema, a partilha de informação de 

oportunidades de negócio entre os membros de redes de cooperação, o 

diagrama seguinte, Figura 38, pretende fornecer uma visão das funcionalidades 

envolvidas para que essa partilha de informação se possa concretizar. 
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O maior constrangimento associado à partilha de informação prende-se com a 

garantia que o sistema deve assegurar quanto ao acesso indevido à informação, 

o que no contexto do nosso problema será garantir que a informação partilhada 

por um determinado membro da rede de cooperação apenas possa ser acedida 

por outros membros dessa mesma rede. 

Salienta-se que uma Oportunidade de Negócio poderá ser gerida por distintos 

participantes, utilizadores do sistema ON-Rede, podendo ser: Cooperantes; 

Informadores; e Clientes. 

De notar que as Oportunidades de Negócio registadas de forma autónoma 

pelos clientes não ficam associadas a nenhum outro membro, isto é, não ficam 

associadas a nenhuma rede, podendo ser acedidas por qualquer Cooperante ou 

Informador associados a Redes que se enquadrem no âmbito das Cadeias de 

Valor e Tipologias dessas Oportunidades de Negócio. 

 

Figura 38: Diagrama de Casos de Uso – Gerir Oportunidades de Negócio 
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No diagrama anterior, podemos conferir a inclusão do caso de uso “Verificar 

Privilégios de Acesso”, o qual é responsável por garantir que o acesso à 

informação apenas possa ser feito por utilizadores do sistema autorizados. 

O registo das Oportunidades de Negócio só poderá ser feito no âmbito de 

Cadeias de Valor e de Tipologias previamente definidas no âmbito da gestão 

das redes de cooperação – diagrama de caso de uso “Gerir Redes”, o qual foi 

descrito anteriormente. Assim, o registo de uma Oportunidade de Negócio será 

feito com base no padrão definido. 

 

Figura 39: Interface Gráfica de Registo de Oportunidades de Negócio 

O caso de uso Importar Configurações Padrão é responsável por imputar à 

Oportunidade de Negócio os valores padrão definidos pelo Moderador da 

Rede. As configurações padrão a serem imputadas à Oportunidade de Negócio 

(Projeto) de forma automática são: características padrão; fases padrão; e 

necessidades padrão de cada uma das fases. 
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De forma a facilitar a compreensão desta atividade, o diagrama seguinte, Figura 

40, esquematiza o fluxo de ações inerentes ao registo de uma Oportunidade de 

Negócio. 

 

Figura 40: Workflow de Registo de Oportunidades de Negócio 

A partir do momento em que uma Oportunidade de Negócio é registada no 

sistema ON-Rede, esta poderá, e deverá, sofrer ajustes recorrentemente, de 

forma a enriquecer a Oportunidade de Negócio com mais e melhor informação, 
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por exemplo, aprimorando a calendarização das fases em função de eventuais 

atrasos que possam ocorrer em função aos valores padrão tipificados. 

Neste contexto, os diferentes participantes deverão manter os dados sobre as 

Oportunidades de Negócio registados no sistema atualizados, fazendo os 

ajustes necessários em função do conhecimento que cada um vai obtendo. 

Estas funcionalidades são facultadas pelos casos de uso: “Alterar Oportunidade 

de Negócio”; “Alterar Fases”; e “Alterar Necessidades”. 

O caso de uso “Alterar Oportunidade de Negócio” fornece as funcionalidades 

de edição dos dados que caracterizam as Oportunidades de Negócio, tais como: 

a designação, localização, descrição, o valor estimado que a oportunidade de 

negócio representa, a data prevista de início. Na Figura 41 é apresentada a 

interface gráfica de consulta de Oportunidades de Negócio, a partir da qual é 

possível aceder às funcionalidades de edição, isto é, fazer os ajustes já 

mencionados. 

 

Figura 41: Interface Gráfica de Consulta de Oportunidades de Negócio 
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De salientar que, ao proceder à alteração da data de início de uma 

Oportunidade de Negócio, ou de determinada Fase, são automaticamente 

atualizadas as datas de início das Fases subsequentes – caso de uso “Avançar 

Calendarização das Fases Posteriores”, assim como as datas dos Alertas, com 

oscilação ativa e associados a essas fases – caso de uso “Avançar Calendarização 

dos Alertas”. 

Os casos de uso “Consultar Oportunidade de Negócio”, “Consultar Fases” e 

“Consultar Necessidades da Fase” pretendem dotar os cooperantes de uma 

visão suficientemente abrangente da oportunidade de negócio, de forma a 

poderem atuar oportunamente, considerando a calendarização das fases, e 

eficazmente, oferecendo os produtos que mais se adeqúem às necessidades do 

cliente. 

O sucesso dos arranjos cooperativos que o sistema vai permitir formar depende 

essencialmente da qualidade da informação partilhada, sendo premente que a 

informação seja fidedigna e esteja atualizada. 

Os Cooperantes poderão ainda registar Alertas para cada uma das Fases das 

Oportunidades de Negócio. Os Alertas registados permitem que cada 

Cooperante possa ser mais incisivo em função da calendarização de cada uma 

das Fases, possibilitando fazer uma abordagem junto do cliente no momento 

mais oportuno. Como tal, a utilidade dos Alertas está no facto de servirem de 

lembretes associados às distintas fases das Oportunidades de Negócio. 

Os Alertas poderão ficar associados à calendarização das fases, o que vai 

permitir fazer com que a data do alerta possa oscilar em função da alteração da 

calendarização das fases. 

A Figura 42 exemplifica a configuração de Alertas. 
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Figura 42: Interface Gráfica de Registo de Alertas 

5.4.5. Gerir Força de Vendas 

A gestão da força de vendas inclui as funcionalidades de publicação de ofertas 

promocionais e de gestão de pedidos dos clientes. 

 

Figura 43: Diagrama de Casos de Uso – Gerir Força de Vendas 
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Os Cooperantes poderão fazer Ofertas promocionais dos produtos e/ou 

serviços que estejam interessados em fornecer. Considerando a interface gráfica 

apresentada na Figura 44, as Ofertas poderão ficar associadas a determinado 

cliente – Oferta privada – ou então poderão ficar disponíveis para todos os 

clientes com necessidades idênticas – Oferta pública. 

 

Figura 44: Interface Gráfica de Registo de Ofertas Promocionais 

Os Clientes após consultar as ofertas promocionais publicadas pelos 

Cooperantes, interface gráfica apresentada na Figura 45, poderão proceder ao 

registo de Pedidos. Um pedido poderá ser uma encomenda ou apenas uma 

solicitação para que seja contactado. 
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Figura 45: Interface Gráfica de Consulta de Ofertas Promocionais 

O sistema possibilita ainda que os Cooperantes possam gerir os Pedidos 

pendentes feitos pelos Clientes, podendo alterar o estado para “satisfeito” após 

ter resolvido o pedido ou proceder à sua eliminação caso o cooperante não 

esteja interessado no Pedido. 

5.5. Classes de Dados do Sistema ON-Rede 

Os diagramas de classes que serão apresentados seguidamente fornecem uma 

perspetiva estrutural do sistema proposto. 

Nesta fase de análise do sistema, a nossa preocupação foi a identificação das 

Classes, das relações existentes entre as Classes e a identificação das 

propriedades que suportam a visão funcional que anteriormente foi descrita nos 

Diagramas de Casos de Uso. 
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De forma a manter uma boa legibilidade dos diagramas, optou-se por 

apresentar inicialmente um diagrama geral, no qual poderemos verificar as 

principais classes e as suas relações, e posteriormente apresentar diagramas 

mais detalhados nos quais serão representadas partes do sistema. 

 

Figura 46: Diagrama de Classes – Geral 

Com este primeiro Diagrama de Classes é possível obter uma perceção mais 

precisa quanto à forma como o sistema será estruturado, no entanto, os 

diagramas seguintes irão estar providos das propriedades das Classes, 

permitindo uma visão mais detalhada do sistema. 

5.5.1. Participantes 

As Classes que podemos visualizar na Figura 47 irão suportar o registo dos 

diferentes tipos de utilizadores do sistema (atores), os quais representam papéis 

distintos no sistema. 
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Figura 47: Diagrama de Classes de suporte ao registo dos Participantes 

Neste diagrama de classes, a classe Cliente é especializada em três outras 

classes, Não Validado, Pré-Validado e Ativo, que representam os estádios do 

registo do cliente. Um registo feito de forma autónoma pelo próprio Cliente 

assumirá o estado de “Não Validado” passando a ser “Pré-Validado” após o 

cliente confirmar a receção do e-mail. Só após o Moderador dar o seu aval é 

que o registo passará a “Ativo”. No caso de o registo ser feito por um 

Cooperante ou por um Informador, o registo ficará automaticamente “Ativo”. 

Apresenta-se a seguir um Diagrama de Estados para exemplificar a perspetiva 

comportamental da classe cliente. 

 

Figura 48: Diagrama de Estados de Clientes 
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O registo de um participante, sempre que seja feito por outro membro do 

sistema, fica associado ao membro que o registou. Isto vai permitir de forma 

indireta associar Clientes a Redes, permitindo partilhar os dados do cliente no 

âmbito das Redes de Cooperação, ou seja, no caso de um cliente ser registado 

por um Cooperante, os dados desse cliente ficarão disponíveis para todos os 

membros associados às redes nas quais esse Cooperante atua. 

5.5.2. Redes 

O diagrama de classes apresentado na Figura 49 sustenta a estrutura do sistema 

que suporta o diagrama de casos de uso “Gerir Redes”. 

 

Figura 49: Diagrama de Classes de suporte à Gestão das Redes 

Uma Rede terá associado um Moderador responsável pela sua gestão. 

A Classe “Adesão” permite fazer a associação dos Cooperantes e Informadores 

às Redes. Esta associação vai permitir restringir a partilha de informação apenas 

aos membros das Redes. 
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De salientar que as Classes “Característica Padrão”, “Fase Padrão” e 

“Necessidade Padrão” permitem criar um “molde” com valores padrão que 

servem de suporte ao registo de Oportunidades de Negócio. 

Como se pode verificar no diagrama de classes seguinte (Figura 50), uma Rede 

poderá ser: 

– Pública – Neste tipo de redes a adesão por parte dos Cooperantes não é 

moderada, isto é, os pedidos de adesão são automaticamente aceites; 

– Semi-Pública – Este tipo de rede requer que os pedidos de adesão feitos 

pelos Cooperantes tenham que ser aceites pelo Moderador da rede; 

– Privada – Estas redes não permitem que possam ser feitos pedidos de 

adesão, não estando visíveis à generalidade dos utilizadores do sistema. 

Uma rede privada apenas é visível perante os seus membros. 

 

Figura 50: Diagrama de Classes – Tipos e Estados das Redes 

As redes poderão ainda transitar entre diferentes estados: Ativa, Suspensa e 

Inativa. 

5.5.3. Oportunidades de Negócio e Alertas 

Por último, é apresentado o diagrama que suporta o registo de Oportunidades 

de Negócio, Alertas, Ofertas e Pedidos. 
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Figura 51: Diagrama de Classes de suporte à Gestão de Oportunidades de Negócio 

Conforme ilustrado no diagrama apresentado na Figura 51, podemos constatar 

que as Oportunidades de Negócio poderão estar associadas a um “dono”, 

podendo ser ele Cooperante ou Informador. 

Neste caso, a informação sobre a oportunidade de negócio só ficará disponível 

para os membros que cooperem em redes com as quais esse membro, “dono” 

do registo, também coopera. 

No caso do registo de uma oportunidade de negócio ser feita pelo cliente, esse 

registo não ficará associado a nenhum “dono”, tal vai permitir que qualquer 

Cooperante registado no sistema, e que esteja associado a redes que suportem 

a tipologia dessa oportunidade de negócio, possa consultar essa informação. 

Como referido anteriormente, as Classes “Característica Padrão”, “Fase Padrão” 

e “Necessidade Padrão” permitem criar um “molde” com valores padrão. Isto 

será possível pela replicação desses dados para as Classes “Característica 

OpNeg”, “OpNeg_Fase” e “OpNeg_Necessidade”, respetivamente e 

considerando a tipologia de cada Oportunidade de Negócio. 
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5.5.4. Ofertas e Pedidos 

No diagrama da Figura 52, podemos verificar também que uma Oferta poderá 

estar associada a um Cliente, isto fará com que apenas esse cliente possa ter 

acesso à oferta promocional. 

Caso a Oferta não fique associada a nenhum Cliente esta tornar-se-á pública, ou 

seja, qualquer Cliente registado no sistema poderá usufruir dessa Oferta. 

 

Figura 52: Diagrama de Classes – Oferta e Pedido 

Os Clientes poderão ainda fazer Pedidos em função das Ofertas promocionais 

que lhe são propostas. 

 

Figura 53: Diagrama de Classes – Tipos e Estados dos Pedidos 

Quanto aos Pedidos, e como se pode verificar pelo diagrama anterior, podem 

ser de dois tipos: Encomenda e Contacto. Os Pedidos poderão também assumir 

diferentes estados em função do acolhimento que tenham junto do Cooperante 

ao qual são dirigidos. 
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Para completar a perspetiva estrutural, apresenta-se na Figura 54 um diagrama 

de implementação. 

 

Figura 54: Diagrama de implementação do Sistema ON-Rede 

5.6. Síntese da Proposta 

A imagem seguinte, Figura 55, pretende dar uma visão sintética do trabalho 

realizado até à implementação do sistema. 

Conceitos Modelo SI ON-Rede 

 

Cooperação 

 
Marketing Tecnologias 

Figura 55: Síntese Conceptual da Proposta 

Conforme a imagem, o modelo assente em conceitos de cooperação, marketing 

e tecnologias, surge como suporte à implementação do sistema ON-Rede. 
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“Há que unir-se, não para estar juntos, 

mas sim para fazer algo juntos.” 

J. Donoso Cortes 

6. Prova de Conceito 

Neste capítulo apresenta-se a experimentação e instanciação do modelo e do 

sistema ON-Rede em três estudos de caso, pretendendo-se com isto corroborar 

as propostas do modelo e do sistema feitas no capítulo anterior. 

Neste sentido serão apresentados três subcapítulos, cada qual fazendo a 

apresentação do estudo de caso, dos resultados recolhidos durante o período 

em que decorreram cada um dos estudos de caso e feita uma reflexão sobre 

cada uma das experiências. 

Com isto, pretende-se demonstrar a validade das propostas que foram feitas 

como resposta às questões de investigação apresentadas no primeiro capítulo. 
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6.1. Estudo de Caso – Rede de Cooperação Interorganizacional no setor da 
Construção Civil 

O primeiro estudo de caso ocorreu entre outubro de 2009 e janeiro de 2012 no 

âmbito do setor económico da construção civil. 

A importância deste setor na economia nacional, segundo a Central de Balanços 

do Banco de Portugal, representava em 2012 cerca de 12% das empresas, 7% 

do volume de negócios e 11% do número de pessoas ao serviço do setor 

institucional das Sociedades não Financeiras (SNF) (Banco de Portugal, 2014a). 

6.1.1. Caracterização do setor económico da Construção 

Segundo Nunes (2001), o setor da Construção Civil e Obras Públicas é um setor 

muito diferenciado dos outros setores de atividade, quer em termos produtivos, 

quer em termos de mercado de trabalho. Trata-se de um setor que apresenta 

uma cadeia de valor muito extensa, porque recorre a uma ampla rede de inputs, 

proporciona o aparecimento de externalidades positivas às restantes atividades 

e gera efeitos multiplicadores significativos a montante e a jusante (Baganha, 

Marques e Góis, 2002). 

O volume de negócios do setor da Construção encontra-se repartido pelos 

seguintes segmentos de atividade económica: Construção de edifícios (40%); 

Engenharia civil (38%); e Atividades especializadas (22%). Atendendo à 

dimensão das empresas, as PME são responsáveis pelo maior contributo para o 

volume de negócios da Construção (Banco de Portugal, 2014a). 

Os últimos anos têm sido particularmente difíceis no que diz respeito ao volume 

de negócios e rentabilidade do setor, tendo-se refletido no desaparecimento de 

muitas empresas por falta de viabilidade financeira. 
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O gráfico apresentado na Figura 56 traduz a evolução negativa que se tem 

verificado nos últimos anos. Em 2012, o volume de negócios do setor caiu 26%, 

depois de já ter reduzido 17% em 2011. 

 

Figura 56: Evolução do Volume de Negócios no Setor da Construção Civil 

Fonte: (Banco de Portugal, 2014a) 

Considerando o horizonte temporal 2008-2012, tanto as PME como as 

microempresas registaram decréscimos consecutivos do volume de negócios 

(Banco de Portugal, 2014a). Já as grandes empresas apenas sentiram uma 

contração no ano de 2011. 

A contração verificada tem-se traduzido numa elevada taxa de mortalidade das 

empresas. O gráfico da Figura 57 sintetiza essa realidade. 

 

Figura 57: Demografia no Setor da Construção Civil 

Fonte: (Banco de Portugal, 2014a) 
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Por segmentos de atividade económica, as Atividades especializadas 

apresentaram os indicadores menos negativos. Ainda assim, o seu número de 

empresas diminuiu ligeiramente no período em análise. Os restantes segmentos 

do setor da Construção também verificaram uma contração significativa, em 

número de empresas, tendo o número de mortes excedido o dobro do número 

de nascimentos em 2012 (Tabela 1). 

 

Tabela 7: Rácio de Mortalidade das Empresas do Setor da Construção Civil 

Fonte: (Banco de Portugal, 2014a) 

Tradicionalmente o setor da construção, em Portugal, tal como nos restantes 

países da União Europeia, assenta numa estrutura empresarial onde predominam as 

pequenas empresas (um estaleiro por cada obra), muitas vezes não especializadas, 

recorrendo, com frequência, a subempreitadas. A par, existe um conjunto de outras 

empresas de maior dimensão (1%), detendo cerca de 40% do mercado e 20% da 

mão-de-obra (Baganha et al., 2002). 

6.1.2. Enquadramento do estudo de caso 

Se considerarmos o enquadramento económico do setor da construção, 

facilmente poderemos concluir que a ameaça de sobrevivência paira sobre a 

generalidade das empresas do setor, em especial sobre as PME e as 

microempresas. 

Neste sentido, as empresas deverão procurar estratégias competitivas que lhes 

permitam superar tais ameaças. 
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Com o primeiro estudo de caso pretendeu-se dotar um conjunto de empresas 

da estratégia cooperativa defendida nos capítulos anteriores, de modo a 

alavancar as oportunidades de negócio entre os agentes cooperantes. 

A constituição da rede de cooperação foi promovida por uma empresa que se 

dedica à venda de materiais de construção civil e que convidou mais quatro 

parceiros para integrarem o arranjo cooperativo. 

O início do arranjo cooperativo ocorreu após se ter efetuado uma reunião, na 

qual participaram os cinco cooperantes e o moderador da rede (neste caso 

responsável pelo presente projeto de investigação). 

O acompanhamento foi feito de forma sistemática, promovendo-se reuniões 

entre o moderador e cada uma das empresas cooperantes. 

6.1.3. Participantes no estudo de caso 

No estudo de caso participaram três tipos de atores: 

– O Moderador, que teve como responsabilidade configurar a rede de 

cooperação e monitorizar o funcionamento da rede; 

– Os Cooperantes, que no âmbito da rede exercem atividade económica 

no setor económico da construção civil; 

– Os Clientes interessados, ou potencialmente interessados, em adquirir 

produtos e serviços no âmbito da construção civil. 

A Tabela 8 resume a quantidade de participantes registados no estudo de caso. 

Tipo de Participante Quantidade 

Cooperantes 5 

Clientes 18 

Tabela 8: Participantes no estudo de caso (estudo de caso 1) 
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As empresas cooperantes neste estudo de caso são PME que atuam no setor 

económico da construção na região do nordeste transmontano, mais 

concretamente no distrito de Bragança e Vila Real. 

O registo de clientes, no âmbito deste estudo de caso, está representado nos 

gráficos seguintes, Figura 58 e Figura 59. 

 

Figura 58: Evolução do registo de Clientes (estudo de caso 1) 

Poder-se-á constatar que o registo de clientes não foi feito de forma sistemática 

e constante, indiciando alguma falta de empenho por parte das empresas 

cooperantes. 

 

Figura 59: Quantidade de Clientes registados por Cooperante (estudo de caso 1) 
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6.1.4. Tipificação da Informação 

De modo a facilitar a partilha de informação entre cooperantes, o registo das 

Oportunidades de Negócio no sistema ON-Rede teve de respeitar a tipificação 

da informação (semântica) definida pelo moderador da rede de cooperação. 

Esta tipificação permitiu que todos os participantes no arranjo cooperativo 

pudessem “falar a mesma linguagem”, isto é que partilhassem os mesmos 

conceitos. 

Considerando o âmbito deste estudo de caso, o setor da construção civil, a 

tipificação da informação efetuada foi ao nível das Cadeias de Valor, das 

Tipologias, das Caraterísticas, das Fases e das Necessidades próprias de cada 

uma das Fases. Esta tipificação poderá ser consultada no apêndice 1. 

6.1.5. Análise de dados do estudo de caso 

Os cinco agentes económicos que participaram no arranjo cooperativo 

representaram uma complementaridade de produtos e serviços, estando 

distribuídos de acordo com a Tabela 9. 

Produtos / Serviços Quantidade 

Arquiteto 1 

Venda de Materiais de Construção 1 

Construtor 1 

Serviços e Produtos Elétricos 1 

Caixilharias de PVC e Alumínio 1 

Tabela 9: Distribuição dos cooperantes por área de negócio (estudo de caso 1) 

Apesar do interesse que as empresas cooperantes sempre demonstraram nas 

reuniões, verifica-se que pela análise dos logins efetuados no sistema ON-Rede, 
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Tabela 10 e Figura 60, que as empresas fizeram um uso inadequado do sistema, 

traduzindo-se numa cooperação não regular. 

Tipo de Fluxo Quantidade 

Logins de Cooperantes 89 

Logins de Clientes - 

Tabela 10: Resumo do fluxo de interesse gerado (estudo de caso 1) 

A explicação para que não haja qualquer registo quanto ao acesso de clientes é 

o facto desta rede de cooperação ser “Privada”. Os cooperantes optaram por 

manter uma rede de cooperação privada, não envolvendo os clientes na 

cooperação, ou seja, os clientes registados no âmbito deste estudo de caso não 

tinham acesso ao sistema ON-Rede. 

O gráfico da Figura 60 apresenta os acessos efetuados pelos cinco cooperantes 

no sistema ON-Rede durante o período em que ocorreu o estudo de caso. 

 

Figura 60: Registo dos acessos dos Cooperantes no Sistema ON-Rede (estudo de caso 1) 

Como se pode constatar pela análise dos acessos ao sistema ON-Rede, os 

cooperantes nunca cooperaram de forma regular. Destacam-se, pela negativa, 

os acessos efetuados pelo Arquiteto e Construtor, tendo-se registados 2 e 3 

acessos respetivamente. 

0

2

4

6

8

10

12

14

O
u

t.

N
o

v.

D
ez

.

Ja
n

.

Fe
v

M
ar

A
b

r

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
go Se

t

O
u

t

N
o

v

D
ez Ja
n

Fe
v

M
ar

A
b

r

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
go Se

t

O
u

t

N
o

v

D
ez Ja
n

2009 2010 2011 2012

Arquiteto V. Materiais Construtor I. Elétrica Caixilharias



Capítulo 6  Prova de Conceito 

  175 

Também se verifica que o cooperante mais ativo foi a empresa que atua na 

venda de materiais de construção, sendo responsável por 58% dos acessos 

registados nesta rede de cooperação. 

Constata-se ainda que a motivação para o uso do sistema foi diminuindo ao 

longo do tempo e que o abandono da cooperação é patente ao se verificar que 

os acessos diminuem significativamente ao longo do período observado. 

A Tabela 11 e a Figura 61 resumem as oportunidades de negócio partilhadas 

entre os cooperantes que participaram na rede de cooperação. 

Fluxo de Informação Quantidade 

Oportunidades de Negócio 19 

- Necessidades 298 

Tabela 11: Fluxo de informação gerada (estudo de caso 1) 

 

Figura 61: Oportunidades de Negócio registadas por Cooperante (estudo de caso 1) 

Salienta-se que apesar de 61% dos clientes registados serem profissionais da 

construção (empreiteiros), e que em geral cada um deles opera 

simultaneamente em vários projetos de construção, apenas foram registadas 

duas oportunidades de negócio para o mesmo cliente. 
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6.1.6. Reflexão 

Neste primeiro estudo de caso, foram sentidas algumas dificuldades e 

constrangimentos quanto à resistência das empresas cooperantes em 

partilharem informação. 

Verificou-se que um dos cooperantes (Arquiteto) nunca procedeu a qualquer 

registo de clientes e/ou oportunidades de negócio. 

Se considerarmos que o período de observação foi de 28 meses e que apenas 

foram registados 18 clientes e 19 oportunidades de negócio, ao que 

corresponde um rácio de 0,64 clientes mensais e um rácio de 0,68 

oportunidades de negócio mensais, poderemos concluir que a atividade de 

cooperação foi muito reduzida. 

Esta falta de cooperação poderá ser explicada pelas dificuldades que o setor da 

construção civil tem tido nos últimos anos de acordo com a caracterização 

anteriormente efetuada, e por se tratarem de negócios que, geralmente, 

envolvem somas monetárias avultadas: sentiu-se que os cooperantes têm receio 

de partilhar informação antes de terem assegurado o seu quinhão no negócio. 

Neste contexto, foi proposta a inclusão de um ator “Informador” para que o 

registo das oportunidades de negócio pudesse ser efetuado de forma mais 

isenta, isto é, sem que os interesses pessoais de um agente se sobrepusessem 

aos da rede. Esta proposta foi categoricamente recusada por duas das empresas 

pertencentes ao arranjo cooperativo. 

No entanto, destacamos, de forma positiva, a aprendizagem que este primeiro 

estudo de caso trouxe à investigação, essencialmente por ter permitido uma 

primeira experiência do sistema e a recolha de requisitos que permitiu “afinar” o 

sistema ON-Rede. 
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6.2. Estudo de Caso – Rede de Cooperação Interorganizacional no setor do 
Turismo 

O segundo estudo de caso focou-se no turismo rural, o qual é sobretudo 

composto por agentes económicos de pequena dimensão e cuja capacidade 

competitiva é bastante ameaçada por agentes económicos de maior dimensão. 

6.2.1. Caracterização do setor económico do Turismo 

Segundo os Estudos da Central de Balanços, de Outubro de 2014, que faz a 

Análise do Setor do Turismo, verifica-se que (Banco de Portugal, 2014b): 

– O setor do Turismo inclui as empresas a operar nas atividades dos 

“Transportes e logística”, “Alojamento e restauração” e “Atividades 

recreativas e culturais”, representando, em 2013, 13% do número de 

empresas, 5% do volume de negócios e 10% do número de pessoas ao 

serviço do total das SNF em Portugal; 

– O setor é maioritariamente constituído por microempresas (92%), 

embora as grandes empresas, mesmo só representado 0.1% do total, 

tenham sido responsáveis por 41% do volume de negócios em 2013; 

– Em 2013, observa-se que a quota de mercado de 1% das empresas no 

setor são responsáveis por 64% do volume de negócios total e 32% das 

pessoas ao serviço. 

Em 2013, a capacidade de alojamento turístico em Portugal era de 326 187 

camas, repartindo-se por hotelaria (83% desta oferta), alojamento local (13%) e 

(4%) pelo turismo no espaço rural e turismo de habitação (INE, 2014). 

6.2.2. Enquadramento do estudo de caso 

No âmbito do turismo rural, é imprescindível criar redes de cooperação que 

favoreçam a competitividade e a complementaridade das empresas (Mariani et 
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al., 2014), permitindo que os agentes económicos ofereçam um maior leque de 

produtos e serviços aos seus clientes. 

Neste sentido, o esforço para atrair clientes é feito no âmbito da rede de 

cooperação, sendo que uma rede poderá promover produtos e serviços 

complementares, tais como: estadias; passeios de barco; degustação de 

produtos regionais; experiências equestres; experiências agrícolas; desportos 

radicais; entre outros. 

Para tal, a rede de cooperação deverá ser constituída por agentes económicos 

com capacidades complementares para poderem fornecer uma vasta panóplia 

de produtos e serviços, permitindo ganhar vantagem competitiva pela via da 

diferenciação. 

Neste estudo de caso optou-se por criar uma rede interorganizacional Pública, 

possibilitando que qualquer agente económico pudesse pedir adesão à rede, 

sendo validada a admissão na rede pelo seu moderador. Neste tipo de rede, 

pública, os clientes e potenciais clientes podem ter um papel preponderante 

quando é da sua iniciativa o registo de oportunidades de negócio, cabendo aos 

cooperantes fazer ofertas de produtos e/ou serviços. 

Salienta-se ainda que, neste setor, a procura tende a ser cíclica, isto é, as 

Oportunidades de Negócio poderão ser recorrentes. Como exemplo, um cliente 

que procura passar férias em agosto ao longo de vários anos. 

6.2.3. Participantes no estudo de caso 

No estudo de caso participaram três tipos de atores: 

– O Moderador, que teve como responsabilidade configurar a rede de 

cooperação e monitorizar o funcionamento da rede; 
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– Os Cooperantes, que no âmbito da rede exercem atividade económica 

no setor do turismo; 

– Os Clientes interessados, ou potencialmente interessados, em adquirir 

produtos e serviços turísticos. 

A Tabela 12 resume a quantidade de participantes no estudo de caso. 

Tipo de Participante Quantidade 

Moderador 1 

Cooperantes 14 

Clientes 238 

Tabela 12: Participantes no estudo de caso (estudo de caso 2) 

As empresas cooperantes neste estudo de caso são essencialmente 

microempresas que atuam no setor económico do turismo na região do 

nordeste transmontano, mais concretamente no distrito de Bragança. 

A evolução de participantes registados, no âmbito deste estudo de caso, está 

representada no gráfico seguinte, Figura 62. 

 

Figura 62: Evolução acumulada do registo de participantes (estudo de caso 2) 
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Verifica-se que os cooperantes foram incorporados na rede de cooperação de 

forma gradual. Quanto aos clientes registados no sistema ON-Rede, verifica-se 

uma evolução positiva ao longo do período em análise. 

6.2.4. Tipificação da Informação 

De modo a facilitar a partilha de informação, o registo das Oportunidades de 

Negócio no sistema ON-Rede teve de respeitar a tipificação da informação 

(semântica) definida pelo moderador da rede de cooperação. Esta tipificação 

permitiu que todos os participantes no arranjo cooperativo pudessem “falar a 

mesma linguagem”, isto é, partilhassem os mesmos conceitos. 

Considerando o âmbito deste estudo de caso, o setor do turismo, a tipificação 

da informação efetuada foi ao nível das Cadeias de Valor, das Tipologias, das 

Caraterísticas, das Fases e das Necessidades próprias de cada uma das Fases. 

Esta tipificação poderá ser consultada no apêndice 2. 

6.2.5. Análise de dados do estudo de caso 

Os catorze agentes económicos de turismo rural que cooperaram no estudo 

representaram uma complementaridade em termos de produtos e serviços, 

estando distribuídos de acordo com a Tabela 13. 

Produtos / Serviços Quantidade 

Estadias 4 

Restauração 5 

Venda de Produtos Regionais 2 

Desportos Radicais 1 

Visitas Guiadas 1 

Artesanato 1 

Tabela 13: Distribuição dos cooperantes por área de negócio (estudo de caso 2) 
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O fluxo de informação gerada no sistema ON-Rede pode ser resumido nas 

Tabelas 14 e 15. Na Tabela 14, podemos verificar o interesse dos participantes 

em função dos logins efetuados na plataforma ON-Rede. 

Tipo de Fluxo Quantidade 

Logins de Cooperantes 712 

Logins de Clientes 903 

Tabela 14: Resumo do fluxo de interesse gerado (estudo de caso 2) 

A Tabela 15 apresenta o fluxo de informação gerada e partilhada entre os 

cooperantes e clientes que participaram na rede de cooperação. 

Fluxo de Informação Quantidade 

Oportunidades de Negócio 336 

- Necessidades 994 

Ofertas Promocionais 631 

Pedidos de Clientes 73 

Tabela 15: Fluxo de informação gerada (estudo de caso 2) 

As tabelas apresentadas revelam que os cooperantes manifestaram interesse na 

utilização do sistema ON-Rede. Os acessos registados correspondem a uma 

média superior a 20 acessos semanais, ao que corresponde um rácio semanal 

de 1,45 acessos por cooperante. Quanto às oportunidades de negócio, verifica-

se um rácio aproximado de 1,4 oportunidades de negócio registadas 

diariamente. 

A Figura 63 (gráfico seguinte) apresenta a evolução acumulada do fluxo de 

informação gerada ao longo do tempo que ocorreu no estudo de caso. 
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Figura 63: Evolução das Oportunidades de Negócio e Necessidades (estudo de caso 2) 

Pela análise do gráfico, constata-se que as oportunidades de negócio geradas 

apresentaram uma evolução positiva ao longo dos oito meses de observação, o 

que ocorreu entre novembro de 2013 e junho de 2014. 

No entanto, na prática verificou-se que os cooperantes não tiraram proveito de 

todas as necessidades identificadas nas oportunidades de negócio registadas. O 

desfasamento entre a quantidade de necessidades e as ofertas promocionais 

registadas tem uma tendência crescente, como se pode verificar no gráfico 

apresentado na Figura 64. 

 

Figura 64: Desfasamento (gap) entre as Necessidades e Ofertas Promocionais 
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O desfasamento (gap) verificado, entre as Necessidades dos Clientes e as 

Ofertas Promocionais, pode ser colmatadas com a entrada de mais cooperantes, 

por forma a maximizar a capacidade de resposta da rede de cooperação. 

A conversão das Ofertas Promocionais em Pedidos de Clientes está 

representada no gráfico na Figura 65, tendo-se verificado uma evolução 

consistente, atingindo uma taxa de conversão na ordem dos 13% em Junho de 

2014. 

 

Figura 65: Conversão de Ofertas Promocionais em Pedidos (estudo de caso 2) 

Fazendo o cruzamento da evolução da taxa de conversão apresentada com a 

incorporação dos agentes cooperantes (Figura 62), poderemos encontrar uma 

relação direta entre as duas variáveis. Esta relação está intimamente relacionada 

com o aumento da capacidade de resposta da rede de cooperação, ou seja, a 

inclusão faseada dos cooperantes trouxe uma maior complementaridade de 

competências. 

Considerando o desfasamento entre as Necessidades e as Ofertas 

Promocionais, Figura 64, verifica-se haver “espaço” para a inclusão de mais 

cooperantes, como referido anteriormente. Poderemos ainda inferir que a 

capacidade de resposta da rede afeta positivamente a taxa de conversão das 

Ofertas Promocionais em Pedidos. 
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No setor do turismo, verifica-se que algumas das oportunidades de negócio 

registadas apresentam uma natureza de procura cíclica. Alguns exemplos 

verificados foram: 

– Clientes que frequentemente passam férias na região; 

– Clientes que recorrentemente vão à Feira do Fumeiro de Vinhais; 

– Em função do calendário venatório, caçadores que procuram a região. 

No contexto das oportunidades de negócio de procura cíclica, foram 

identificadas 94 (noventa e quatro) oportunidades de negócio potencialmente 

recorrentes, o que corresponde a 29% das oportunidades de negócio 

registadas. 

Estas oportunidades cíclicas permitem que, futuramente, os cooperantes 

possam, de forma pró-ativa, antecipar a sua atuação ao nível da força de 

vendas. 

6.2.6. Reflexão 

Este estudo de caso revelou a necessidade de incluir no sistema ON-Rede uma 

forma dos cooperantes poderem organizar pacotes de produtos e/ou serviços 

que poderiam ser promovidos de uma forma mais eficiente. 

O modelo proposto revelou-se adequado quando aplicado no âmbito do setor 

do turismo. No entanto, verificou-se a necessidade de ajustar o sistema ON-

Rede de forma a poder suportar a organização de pacotes turísticos. 

No âmbito do estudo, os resultados obtidos foram bastante positivos, gerando 

um fluxo de informação significativo. Poderemos concluir que o modelo 

conceptual proposto e o sistema de informação ON-Rede poderão ser um fator 

de alavancagem da competitividade organizacional ao fomentarem e facilitarem 

a cooperação interorganizacional neste setor de atividade. 
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6.3. Estudo de Caso – Rede de Cooperação Intraorganizacional 

O terceiro estudo de caso distingue-se dos dois anteriores por ter um carácter 

intraorganizacional. Ocorreu entre junho de 2013 e abril de 2015 no âmbito do 

setor económico das vendas a retalho. 

Este estudo de caso permitiu verificar a adequação do modelo e do sistema 

ON-Rede numa rede de cooperação intraorganizacional, sendo que os 

cooperantes são colaboradores de uma mesma organização. Neste caso, o 

objetivo foi a alavancagem das oportunidades de negócio junto da equipa 

responsável pela força de vendas. 

6.3.1. Caracterização do setor económico das Vendas a Retalho 

Em 2013, o setor institucional das SNF compreendia cerca de 380 mil empresas, 

das quais cerca de 89% eram microempresas e cerca de 10% PME. Na 

distribuição por setores de atividade destacam-se os outros serviços com um 

peso de 47% e o comércio com um peso de 27% em termos do número de 

empresas (Banco de Portugal, 2014c). 

 

Figura 66: Empresas e Volume de Negócios por Setor de Atividade 

Fonte: (Banco de Portugal, 2014c) 
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Como se poderá verificar no gráfico apresentado na Figura 66, no que diz 

respeito ao volume de negócios, o setor que mais se destaca é o do comércio, 

com um volume de 37% sobre o total. 

Neste contexto, poderemos afirmar que o setor do comércio é, senão o mais 

importante, um dos setores com maior importância na economia portuguesa. 

6.3.2. Enquadramento do estudo de caso 

Se considerarmos o enquadramento feito no capítulo 2, especialmente quanto 

(1) à agressividade da concorrência e aos fatores competitivos, (2) quanto à 

importância da informação e à forma como as TI poderão auxiliar as 

organizações a obterem vantagens competitivas, (3) considerando ainda que o 

modelo e sistema propostos também se adequa à criação de redes 

intraorganizacionais, como exposto no ponto 5.1.3. – Aplicação do Modelo a 

Redes Intraorganizacionais, julga-se oportuno incluir neste trabalho de 

investigação a experimentação no contexto intraorganizacional. 

Neste sentido, foi constituída uma rede de cooperação, no seio de uma PME 

que tem uma equipa de força de vendas constituída por cinco colaboradores, 

cada qual responsável por uma gama de produtos. 

O objetivo da partilha de informação sobre oportunidades de negócio dentro 

de uma organização é facilitar que os gestores de produto tenham informação 

privilegiada de modo a maximizar a estratégia de cross-selling (venda cruzada), 

permitindo-lhes fidelizar o cliente e aumentar o CLV9 esperado. 

 

 

                                                      
9 Customer Lifetime Value. 
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6.3.3. Participantes no estudo de caso 

No estudo de caso participaram três tipos de atores: 

– O Moderador, que teve como responsabilidade configurar a rede de 

cooperação e monitorizar o funcionamento da rede; 

– Os Cooperantes, que no âmbito da rede intraorganizacional têm 

responsabilidades na gestão de força de vendas na empresa estudada; 

– Os Clientes interessados, ou potencialmente interessados, em adquirir 

produtos e/ou serviços; 

– Um agente Informador. Neste estudo de caso em particular, foi 

desenvolvida uma rotina de software que faz interrogações periódicas à 

base de dados do ERP para fazer inferências sobre eventuais 

oportunidades de negócio e para partilhar a informação relevante no 

sistema ON-Rede. 

Para fazer face ao requisito de registo automático da informação, o modelo 

aplicado no estudo de caso foi o proposto no capítulo 5 (ponto 5.1.3.) para 

Redes Intraorganizacionais, integrando uma rotina de software que faz 

inferências sobre as transações ocorridas no sistema ERP, conforme 

apresentado na Figura 67. 

 

Figura 67: Modelo Intraorganizacional integrando um sistema ERP (estudo de caso 3) 
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A Tabela 16 resume a quantidade de participantes no estudo de caso. 

Tipo de Participante Quantidade 

Moderador 1 

Colaboradores Cooperantes 5 

Clientes 293 

Informador (Rotina de Software) 1 

Tabela 16: Participantes no estudo de caso (estudo de caso 3) 

De salientar que a rotina de software (Informador) só foi implementada no 

decorrer do estudo de caso, tendo sido operacionalizada em meados de março 

de 2014. 

 

Figura 68: Evolução acumulada do registo de Clientes (estudo de caso 3) 

O gráfico apresenta uma evolução sistemática dos clientes registados, sendo 

que a partir de março de 2014, altura em que entrou em funcionamento a rotina 

de software (agente Informador), se verifica um ligeiro aumento da quantidade 

de clientes registados. 
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6.3.4. Tipificação da Informação 

De modo a facilitar a partilha de informação, o registo das Oportunidades de 

Negócio no sistema ON-Rede teve de respeitar a tipificação da informação 

(semântica) definida pelo moderador da rede de cooperação. Esta tipificação 

permitiu que todos os participantes no arranjo cooperativo pudessem “falar a 

mesma linguagem”, isto é, partilhassem os mesmos conceitos. 

A tipificação da informação efetuada foi ao nível das Cadeias de Valor, das 

Tipologias, das Caraterísticas, das Fases e das Necessidades próprias de cada 

uma das Fases. Esta tipificação poderá ser consultada no apêndice 3. 

6.3.5. Análise de dados do estudo de caso 

Os cinco gestores de produto que cooperaram no estudo revelam uma 

complementaridade em termos de produtos, sendo que cada um é responsável 

por uma gama de produtos distinta. 

Na Tabela 17 são apresentadas as gamas de produtos que cada um representa. 

Gama de Produtos Quantidade 

Revestimentos cerâmicos 1 

Equipamentos de Sanitários 1 

Tintas e Químicos 1 

Equipamentos de Jardim 1 

Diversos 1 

Tabela 17: Cooperantes por gama de produtos representada (estudo de caso 3) 

O fluxo de informação gerada neste estudo de caso pode ser resumido nas 

Tabelas 18 e 19. Na Tabela 18, pode-se verificar que o acesso ao sistema ON-

Rede teve uma média de acessos na ordem dos 2,8 acessos diários. 
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Tipo de Fluxo Quantidade 

Logins de Cooperantes 1416 

Tabela 18: Resumo dos acessos dos cooperantes no sistema ON-Rede (estudo de caso 3) 

A Tabela 19 apresenta o fluxo de informação gerada e partilhada entre os 

cooperantes que participaram na rede de cooperação intraorganizacional. 

Fluxo de Informação Quantidade 

Oportunidades de Negócio 316 

- Necessidades 1326 

Tabela 19: Fluxo de informação gerada (estudo de caso 3) 

O gráfico apresentado na Figura 69 apresenta a evolução acumulada das 

oportunidades de negócio registadas, assim como as necessidades que lhes 

estão subjacentes. 

 

Figura 69: Evolução das Oportunidades de Negócio e Necessidades (estudo de caso 3) 

Durante o período de observação verifica-se que o registo de oportunidades de 
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negócio registadas no sistema ON-Rede corresponde a um rácio de 

aproximadamente de 1,08 oportunidades de negócio por cliente registado. 

6.3.6. Reflexão 

Este estudo de caso permitiu validar a utilidade do modelo e do sistema de 

informação no âmbito da cooperação interorganizacional. 

No âmbito do estudo, os resultados obtidos foram bastante positivos, gerando 

um fluxo de informação significativo. Assim, poderemos concluir que o modelo 

conceptual proposto e o sistema de informação ON-Rede poderão ser um fator 

de alavancagem da competitividade organizacional ao fomentarem e facilitarem 

a partilha de informação entre os colaboradores de uma organização, 

especialmente ao nível da gestão de força de vendas. 

Destaca-se ainda que a incorporação de uma rotina de software que faz 

inferências a partir das transações que ocorrem no sistema ERP permite agilizar 

o registo de clientes e oportunidades de negócio. 
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“O próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que 

cooperar é melhor que competir.” 

Pietro Ubaldi 

7. Considerações finais 

A (r)evolução está implícita na história da humanidade – evolução, ou revolução, 

que se tem verificado a nível cultural, económico e especialmente no âmbito 

tecnológico. 

A transição do século XX para o século XXI conduziu-nos, e provavelmente 

continuará a conduzir, para uma realidade digital. 

 

Chamemos-lhe (r)evolução digital. 
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Neste contexto, deve-se destacar a desmaterialização da informação, a 

massificação das Tecnologias da Informação e o seu acesso generalizado, quer 

em ambiente organizacional, quer para uso pessoal. 

Vivemos numa sociedade digital que se projeta, numa escala global. O volume 

de acontecimentos, a velocidade das suas ocorrências e principalmente a 

celeridade de reação exigida, tem obrigado tanto a sociedade em geral, como 

as organizações em particular, a se adaptarem perante esta nova realidade. 

Somos uma geração que está rodeada de tecnologia. Com certeza que as 

gerações vindouras terão ao seu dispor ainda mais e melhor tecnologia. 

 

O futuro ainda só agora começou! 

 

Nesse futuro, como no passado, as relações em rede serão uma realidade, 

sejam elas relações interorganizacionais ou interpessoais. 

Nesse futuro, como no passado, as relações de cooperação são uma exigência. 

7.1. Síntese 

As empresas, e em especial as Pequenas e Médias Empresas, confrontam-se 

atualmente com obstáculos que dificultam e ameaçam a sua sobrevivência. A 

globalização da economia, a proliferação das grandes cadeias comerciais e/ou 

industriais, a inconstância e a mutação do meio ambiente e a atual crise 

económica são algumas das variáveis que ameaçam a viabilidade das 

organizações. 

A necessidade de competir num mercado extremamente competitivo tem 

levado as empresas a procurar novas abordagens que lhes permitam obter 



Capítulo 7  Considerações Finais 

  195 

vantagens competitivas, adotando estratégias e modelos que sejam capazes de 

fazer face às exigências atuais (Cameron e Green, 2015; Foss e Saebi, 2015; 

Marion et al., 2015). Pode-se inclusivamente afirmar a imprescindibilidade das 

organizações adotarem novos modelos organizacionais, os quais deverão 

assegurar um reajuste permanente ao mercado. Esse modelo deverá permitir 

que as organizações obtenham dimensão suficiente para poder atuar num 

mercado global e que, em simultâneo, lhes confira flexibilidade suficiente, de 

modo a que possam ajustar-se rapidamente às novas necessidades do mercado 

(Mendonça et al., 2010c). 

Neste contexto, destacam-se a reconfiguração contínua das organizações para 

ganhar agilidade (McGrath, 2013), a integração vertical (Walker e Madsen, 

2015), e as abordagens de cooperação e de coopetição (Chevalier-Roignant e 

Trigeorgis, 2014; Dagnino e Rocco, 2009; Yami et al., 2010). 

A constituição de redes de cooperação entre organizações afigura-se como 

estratégica pelo facto das organizações cooperantes poderem desenvolver 

estratégias conjuntas que lhes permitam obter e sustentar vantagens 

competitivas que as diferenciem dos seus concorrentes. 

As redes interorganizacionais têm ganho uma importância cada vez mais 

considerável, especialmente nos últimos anos (Hoetker e Mellewigt, 2009; 

Hoffmann, 2007; Ireland et al., 2002; Marion et al., 2015; Osborn e Hagedoorn, 

1997). 

Por outro lado, se considerarmos os princípios do marketing de relacionamento, 

no qual se destaca a importância da fidelização dos clientes (Kotler, Philip et al., 

2014), podemos afirmar que, aliando a estratégia de fidelização de clientes a 

uma estratégia de cooperação interorganizacional, poder-se-ão obter ganhos 

significativos. A prospeção, conquista e fidelização de clientes pode ser feita ao 
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nível da rede de cooperação, em que os clientes a fidelizar passam a ser o 

somatório dos clientes das organizações pertencentes ao arranjo cooperativo. 

Destaca-se ainda o papel preponderante que as TI assumem no desempenho 

organizacional e na forma como habilitam as organizações a adotarem novos 

modelos organizacionais (Mendonça et al., 2010c). 

No contexto das redes de cooperação, as Tecnologias da Informação assumem 

um papel facilitador para a constituição das redes, facilitando o 

desenvolvimento de alianças, permitindo criar organizações virtuais com outros 

parceiros de negócio e desenvolver Sistemas de Informação 

interorganizacionais que suportem relacionamentos estratégicos do negócio 

(O’Brien e Marakas, 2010). Como tal, o papel das TI é fundamental para 

estabelecer vasos comunicantes entre os elos cooperantes das redes. 

Neste sentido, é fundamental que as empresas adotem novos modelos 

organizacionais, suportados em TI que favoreçam uma maior versatilidade de 

forma a se adaptarem às atuais exigências do mercado. 

Esses modelos devem permitir que as organizações ganhem escala suficiente 

para agir globalmente e, simultaneamente, possibilitar a flexibilidade necessária 

para responder rapidamente ao mercado. Os Modelos de redes de cooperação 

aparecem como soluções interessantes nesta nova realidade (Camarinha-Matos 

e Afsarmanesh, 2010; Castells, 2010). 

 

É neste contexto que este trabalho é desenvolvido, tendo como ponto de 

partida as questões fundamentais desta investigação: 

– Como podem as Tecnologias da Informação auxiliar na constituição de 

redes interorganizacionais? 
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– Será viável alavancar oportunidades de negócio em redes de cooperação 

interorganizacionais? 

– Um modelo para alavancar oportunidades de negócio em redes de 

cooperação interorganizacionais poderá ser instanciado para vários 

setores de negócio? 

 

Esta tese faz a proposta de um modelo e de um sistema de informação para 

fomentar a implementação de redes de cooperação interorganizacionais com o 

intuito de promover a partilha e a alavancagem de oportunidades de negócio 

em rede. 

Ainda no âmbito desta investigação, foi realizada a prova de conceito sendo 

feita a experimentação do modelo e do sistema propostos em três estudos de 

caso distintos, focando: 

– Uma rede de cooperação interorganizacional com atividade económica 

no âmbito da construção civil; 

– Uma rede de cooperação interorganizacional com atividade económica 

no âmbito do turismo; 

– Uma rede de cooperação intraorganizacional numa empresa do setor das 

vendas. 

A experimentação diversificada permitiu corroborar e instanciar o modelo. 

7.2. Considerações sobre a aplicação da Metodologia de Investigação 

Como foi referido no capítulo introdutório (capítulo 1), este trabalho de 

investigação recorreu à metodologia DSR como linha orientadora para o 

decurso dos trabalhos exploratórios. 
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Assim, neste capítulo de considerações finais, interessa fazer uma reflexão sobre 

a aplicação da metodologia nesta investigação em específico. 

Na nossa opinião, a escolha pela metodologia DSR revelou-se adequada aos 

trabalhos realizados ao abarcar todas as fases do processo. A sua aplicação 

conduziu para que a investigação tivesse um foco bem definido, etapa após 

etapa. 

7.3. Discussão dos Resultados 

Com o intuito de responder às questões que orientaram esta investigação, foi, 

desde logo, estabelecido um conjunto de objetivos, nomeadamente: 

– Fazer uma revisão da literatura sobre redes de cooperação, estratégias 

competitivas, e Tecnologias da Informação; 

– Propor um modelo de suporte às redes de cooperação 

interorganizacional que promova a alavancagem de oportunidades de 

negócio; 

– Desenvolver um sistema de informação que suporte o modelo proposto; 

– Fazer a experimentação do modelo e do sistema. 

De forma a dar cumprimento aos objetivos inicialmente estipulados, procurou-

se, de forma sistemática, que se conseguissem gerar contributos, dos quais se 

salientam os mais importantes na Tabela 20.  
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Objetivo Principais Contributos 

 Fazer uma revisão da 

literatura temática 

 

 Revisão da literatura sobre o contexto 

organizacional e fatores estratégicos de 

competitividade e TI de suporte; 

 Revisão da literatura sobre Redes de 

Cooperação; 

 Revisão da literatura sobre Marketing 

Relacional. 

 Propor um modelo de 

suporte às redes de 

cooperação 

interorganizacional 

 Proposta de um Modelo genérico; 

 Proposta de aplicação do Modelo em 

setores de atividade de procura cíclica; 

 Proposta de aplicação do Modelo em 

redes intraorganizacionais. 

 Desenvolver um SI que 

suporte o modelo 

proposto 

 Modelação de um Sistema de Informação; 

 Sistema de Informação ON-Rede. 

 Fazer a experimentação 

do modelo e do sistema 

 Estudo de Caso – Rede de Cooperação 

Interorganizacional no setor da 

Construção Civil; 

 Estudo de Caso – Rede de Cooperação 

Interorganizacional no setor do Turismo; 

 Estudo de Caso – Rede de Cooperação 

Intraorganizacional no setor das Vendas; 

 Análise de resultados. 

Tabela 20: Síntese dos contributos da investigação 
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No cumprimento dos objetivos estabelecidos para este projeto de investigação, 

é de destacar como principais resultados: 

– Revisão dos fundamentos teóricos sobre redes de cooperação 

interorganizacional; 

– Proposta de um modelo conceptual para a promoção da partilha de 

informação no âmbito de redes de cooperação interorganizacional com 

o objetivo de alavancar as oportunidades de negócio entre os membros 

cooperantes; 

– Desenvolvimento de um Sistema de Informação (Sistema ON-Rede) que 

corrobora o modelo proposto; 

– Experimentação e instanciação em três estudos de caso do modelo e do 

sistema propostos; 

– Análise dos resultados satisfatória, verificando-se que o modelo e 

sistema propostos influenciam positivamente a alavancagem das 

oportunidades de negócio sempre a cooperação se faça de forma 

concertada. 

Neste contexto, tendo em linha de conta os resultados e contributos deste 

trabalho de investigação, poderemos afirmar que este projeto de investigação 

se revelou bastante enriquecedor para todos os envolvidos. 

7.4. Dificuldades e limitações do trabalho desenvolvido 

Os resultados obtidos revelaram o interesse desta investigação, no entanto 

estamos cientes que muito mais há para fazer. 

A conjuntura económica sentida no decurso deste trabalho de investigação não 

foi a mais favorável. As dificuldades sentidas pelas organizações traduziu-se 

muitas vezes na falta de cooperação, em especial no estudo de caso no setor da 

construção civil. 
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A falta de motivação das organizações para cooperar e a falta de confiança nos 

cooperantes pertencentes aos arranjos cooperativos poderá comprometer o 

sucesso da implementação do modelo. Será interessante no futuro serem 

identificadas ações a desenvolver para minimizar estas barreiras. 

A principal limitação deste trabalho resulta do tempo requerido para poder 

acompanhar os estudos de caso. Sentindo-se a necessidade de, no futuro, fazer 

a experimentação em mais setores de atividade económica. 

Outra limitação prende-se com o facto da experimentação apenas ter ocorrido 

envolvendo Pequenas e Médias Empresas. 

Neste contexto, espera-se que as limitações identificadas possam conduzir a 

futuros trabalhos de investigação. 

7.5. Trabalho Futuro 

É com grande satisfação que apresentamos o trabalho desenvolvido nesta 

investigação, contudo, se muito trabalho se fez, espera-se que futuramente 

muito mais se venha a fazer. 

Acredita-se no interesse, validade e utilidade do modelo e sistema propostos, 

porém estamos convictos de que estes poderão evoluir. 

As propostas que seguidamente são apresentadas têm o intuito de poder dar 

continuidade aos trabalhos até aqui realizados, promovendo que a evolução se 

faça de forma adequada e de modo a que as limitações identificadas possam 

ser colmatadas. 

A primeira proposta vai no sentido da divulgação dos resultados e contributos 

decorrentes deste trabalho de investigação, “considerando que tal é obrigação 

daqueles que exercem a atividade de investigação” (Varajão, J., 2002). A difusão 
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passará incontornavelmente pela submissão de artigos científicos em 

conferências e revistas das áreas dos Sistemas de Informação e da Gestão. 

A segunda proposta vai no sentido de continuar a experimentação do modelo e 

sistema propostos em distintas áreas de negócio, especialmente em setores 

orientados para a exportação. 

No âmbito da segunda proposta, deve-se considerar como terceira proposta a 

evolução do modelo e do sistema ON-Rede em função de novos requisitos que 

possam surgir dessas experiências. 

Por último, após o modelo e sistema ganharem maturidade suficiente, a quarta 

proposta consiste em desenvolver um portal “robusto” e com design apelativo 

que possa ser massificado. 

7.6. Conclusão 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta tese de doutoramento enquadra-se 

na atividade de investigação em SI, considerando que, segundo Keen (1987), a 

missão da investigação em SI, é o estudo da efetiva conceção, implementação, 

utilização e impacto das Tecnologias da Informação, nas organizações e na 

sociedade (Amaral, 1994). 

Os contributos resultantes deste trabalho de investigação foram a conceção de 

um Modelo e a implementação de um Sistema de Informação que promovem a 

cooperação em redes interorganizacionais com o intuito de alavancar e gerar 

oportunidades de negócio entre os agentes cooperantes. 

O estudo do impacto foi feito realizando três estudos de caso envolvendo 

atividades económicas distintas, a saber, construção civil, turismo e vendas, 

permitindo corroborar o modelo e o SI propostos. 



Capítulo 7  Considerações Finais 

  203 

Espera-se que o trabalho desenvolvido nesta investigação possa ser um 

contributo útil para a comunidade científica, mas essencialmente que seja útil 

para a sociedade e para as organizações. 

 

De forma a terminar, e com toda a humildade científica, gostaríamos de 

manifestar a nossa disponibilidade para cooperar, ou para colaborar se esse for 

o caso, em trabalhos vindouros. 

 

O princípio é a Cooperação, 

pois nenhum de nós é suficiente por si só, para crescer sozinho. 
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Apêndice 1 – Estudo de Caso 1: Tipificação da Informação 

 

Rede: Construção e Reconstrução Habitacional 

 

Cadeias de Valor 

Construção 

Restauro 

 

 

Tipologias (exemplo) 

Construção 

Moradia Individual 

Moradia Geminada 

Moradia em Banda 

Prédio (Bloco até 8 apartamentos) 

Prédio (Bloco com mais de 8 apartamentos) 

Não Classificada (outras) 

Obras Públicas e similares 
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Fases (exemplo) 

Construção | Moradia Individual 

Projecto 

Escavação 

Estrutura 

Alvenarias 

Cobertura 

Rede de Águas 

Electricidade 

Caixilharias exteriores 

Acabamentos Exteriores 

Acabamentos Interiores 

Carpintarias 

Pinturas 

Arranjos Exteriores (Jardim) 

Limpezas 

 

Necessidades (exemplo) 

Construção | Moradia Individual | Alvenarias 

Cimentos 

Inertes (Areia / Gravilha) 

Tijolo 

Isolamento 

Mão de Obra 
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Características (exemplo) 

Construção 

Área do Terreno 

Área de Implantação 

Área de Construção 

Área de Habitação 

Área de Estacionamento 

Pisos acima do solo 

Caves 

Quantidade de Fogos 

Quantidade de Estacionamentos 
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Apêndice 2 – Estudo de Caso 2: Tipificação da Informação 

 

Rede: Turismo 

 

Cadeias de Valor 

Férias 

Eventos Gastronómicos 

Estadias de Curta Duração 

 

 

Tipologias (exemplo) 

Férias 

Experiências Rurais 

Experiências Gastronómicas 

Experiências Culturais 

Férias de Lazer (repouso) 

Experiências Variadas 
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Fases (exemplo) 

Férias | Experiências Culturais 

Pré-Chegada 

Check-in 

Período de Férias 

Check-out 

 

 

Necessidades (exemplo) 

Férias | Experiências Culturais | Período de Férias 

Estadia 

Alimentação 

Visitas Guiadas 

Provas Gastronómicas 

Artesanato 

Produtos Típicos 
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Apêndice 3 – Estudo de Caso 3: Tipificação da Informação 

 

Rede: Vendas 

 

Cadeias de Valor 

Venda a Retalho 

Venda Grossista 

 

 

Tipologias (exemplo) 

Venda a Retalho 

Produtos de Decoração 

Produtos para o sector Agrícola 

Equipamentos Eléctricos 

Piscinas 

Materiais para o sector da Construção 

Diversos 
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Fases (exemplo) 

Venda a Retalho | Piscinas 

Arranque de Temporada 

Usufruto 

Invernação da Piscina 

 

 

Necessidades (exemplo) 

Venda a Retalho | Piscinas | Usufruto 

Corrector de pH 

Desinfectantes 

Anti-Algas 

Acessórios 

 

 

 

 


