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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é, tomando como partida a Fábula da Galinha e do 
Porco, descrever as etapas envolvidas no estudo e na prática de alianças 
estratégicas para estimular as empresas de incubadoras a trabalharem de 
forma colaborativa visando, assim, maior espaço de mercado e melhor 
desempenho operacional e financeiro.  

As motivações e os objetivos que levam ao estabelecimento de alianças 
evidenciam a importância desde tema para as organizações contemporâneas. 
Entretanto, esta estratégia vem sendo adotada pelas mais diversas indústrias e 
firmas sem que se tenha sido possível a construção de um arcabouço teórico 
completo, dadas as dificuldades para o estudo do tema.  

São apresentados dois modelos teóricos. Um, de Silva (2001), foca a atenção 
na avaliação dos efeitos das alianças sobre o desempenho das firmas. Outro, 
de Vyas & Rogers (1995), foca nas premissas para a formação, manutenção e 
sucesso destas alianças.  

São apresentados, também, alguns tipos de alianças e as dimensões que 
devem ser levadas em conta em seu estudo.  

Exemplos de alianças estratégicas de sucesso, no mercado internacional, 
ilustram a correta aplicação dos princípios apresentados e estudados, bem 
como são apontados os problemas mais comuns no estabelecimento e 
gerenciamento de alianças.  
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Summary: 
Based upon The Pig and the Chicken fable, the objective of this paper is to 
describe the several steps involved in the study and formation of strategic 
alliances that stimulate incubator companies to work in a collaborative form, 
envisioning a larger market-share and better operational and financial 
performance.  

The motivation and objectives that lead to the establishment of alliances point 
out the importance of this theme for the contemporaneous organizations.  
However, that strategy has been adopted by a vast array of industries and 
companies without allowing for the construction of complete hypothetical model 
giving the complexities for the study of the theme.  

Two hypothetical models are presented.  Firstly, from Silva (2001), focuses its 
attention on the evaluation of the effects of the alliances over the performance 
of the companies.  Next, from Vyas & Rogers (1995), focuses on the premises 
to the formation, maintenance and success of these alliances.  

There are also the staging of some alliances, and the scope that must be 
assessed in their study.  

Examples of successful strategic alliances in the international market illustrate 
the correct application of the principles studied and shown herein, and also, the 
commonly faced problems in the establishment and management of alliances 
are pointed out.  
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Introdução  

No cenário empresarial atual, repleto de mudanças e complexidades, as 
empresas não podem mais competir no mercado de forma isolada. Para 
sustentar sua vantagem competitiva, muitas empresas estão estabelecendo 
múltiplas alianças de diferentes tipos, constituindo-se em rede estratégicas.  

No passado, alianças estratégicas eram percebidas como uma opção 
reservada apenas aos gigantes corporativos. Hoje, no entanto, para muitas 
empresas, uma estratégia go-it-alone não parece mais ser uma estratégia 
viável.  

Redes são um conjunto de relacionamentos da empresa, tanto horizontais 
como verticais, com outras organizações, incluindo relações que atravessam as 
fronteiras de indústrias e países; são compostas de laços inter-organizacionais 
duradouros, de significado estratégico ... tais como alianças estratégicas 
(GULATI et al. 2000, p. 203). Estas são arranjos voluntários entre empresas 
envolvendo troca, compartilhamento, ou co-desenvolvimento de produtos, 
tecnologias ou serviços (GULATI 1998, p. 293), que contribuem diretamente 
para a vantagem competitiva da empresa.  

A proposta deste artigo é apresentar alguns modelos de estratégias 
colaborativas visando o melhor desempenho de empresas incubadas, fazendo 
com que estas possam entender melhor o conceito de colaboração e, assim, 
estimular a organização dessas empresas em redes e alianças.  

A Fábula da Galinha e do Porco  

A galinha e o porco encontram-se para um happy hour. A conversa não é das 
mais animadas. Os dois estão infelizes com a rentabilidade de seus negócios. 
Queixa vai, queixa vem, galinha e porco decidem unir forças. Poderiam vender 
ovos com bacon.   

Um novo encontro foi agendado para o dia seguinte, no escritório da galinha.  

O porco chega na hora marcada, abatido, com olheiras profundas. A galinha 
pergunta o que aconteceu e o porco responde:  

- É sobre nossa parceria. Você põe o ovo e continua viva. Eu, para produzir o 
bacon, tenho de morrer.  

A galinha responde:  

- Pois é, porco. Às vezes, numa fusão, um tem de dar a vida.

  

Adaptada para o mundo dos negócios, a fábula da galinha e do porco retrata 
fielmente o que pode ocorrer em um processo de aliança estratégica entre 
empresas. 
Estratégias colaborativas visam a formação de alianças estratégicas entre 
empresas para obter sinergias comuns à continuidade operacional das 



mesmas. Portanto, uma aliança estratégica é um acordo entre dois ou mais 
parceiros para dividir conhecimentos ou recursos que podem ser benéficos 
para todas as partes envolvidas (VYAS & ROGERS, 1995). Bresse & Harl 
(1986) postularam que as organizações, de forma a reduzir as incertezas 
resultantes da dependência inter-organizacional, deveriam adotar estratégias 
colaborativas.  

Se analisarmos o caso de empresas ligadas a incubadoras (geralmente micro, 
pequenas e médias, que estão na fase inicial do negócio), as estratégias 
colaborativas têm muito a acrescentar. Isso acontece porque, através de 
alianças e redes, consegue-se ampliar o mercado de venda, facilitar os canais 
de distribuição e comunicação, e aumentar o poder de negociação com 
fornecedores, entre outras vantagens.    

Motivações para o Estabelecimento de Alianças  

Segundo Ireland, Hitt & Vaidyanath (2002), os motivos que levam as empresas 
a estabelecerem alianças estratégicas são:  

 

Acesso a recursos;  

 

Economia de escala;  

 

Sinergia;  

 

Complementaridade de recursos para criação de valor (Resourced 
Based View  RBV);  

 

Redução de custos de transação x custos de gestão da aliança;  

 

Entrada em mercados com relação efetiva custo/benefício;  

 

Gestão de risco em ambientes com incerteza.  

Os objetivos das alianças estratégicas também variam de acordo com o tipo de 
indústria. No caso de indústrias maduras, onde os fatores de mercado 
costumam ser mais importantes na seleção dos parceiros, as empresas, 
geralmente, buscam diversificar suas operações, dividir riscos, alcançar novos 
mercados ou obter novos recursos. Já em indústrias emergentes, fatores 
relacionados à tecnologia tendem a predominar na escolha dos parceiros, e as 
empresas buscam, na maioria das vezes, acordos de transferência tecnológica 
ou alianças de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (VYAS & ROGERS, 1995).  

As empresas de incubadoras, geralmente, operam em indústrias emergentes 

 

em especial as que trabalham com tecnologia da informação, biotecnologia, 
agronegócios, e outros setores ligados à tecnologia e inovação. Assim, de 
acordo com o exposto por Vyas & Rogers, elas buscam acordos de 
transferência tecnológica ou alianças em P&D (principalmente com centros de 



pesquisas e universidades). Já na relação com outras empresas (em especial, 
com as externas), as empresas de incubadoras buscam acesso aos mercados 
regional, nacional e internacional 

 
seja através de políticas de distribuição e 

representação, seja através de desenvolvimento de projetos em conjunto.  

Dessa forma, através do estabelecimento de alianças (formais ou informais), as 
empresas podem melhorar seus desempenhos dentro da indústria em que 
operam. Isso acontece através do desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com tecnologia de ponta (em parceria com laboratórios ou com outras 
empresas), e do aumento do tamanho do mercado (através da parceria para 
venda com empresas de fora do Estado ou do país).  

O importante é que a empresa perceba a importância de se unir a outra 
(pequena, média ou grande empresa) antes mesmo da necessidade. Atuar em 
aliança pode tornar as empresas parcerias mais competitivas nos mercados em 
que atuam, fazendo com que consigam aumentar seus espaços e melhorar 
seus desempenhos operacionais, resultando, assim, em retorno financeiro.   

Modelos Teóricos  

Existem diversas maneiras de se realizar alianças estratégicas, variando de 
simples acordos de fornecimento até a formação de consórcios multinacionais 
para construção de equipamentos de grande porte. Esta diversidade de formas 
torna a classificação destas tipologias interpretações pessoais de cada autor. A 
seguir serão apontados dois modelos.   

Proposição de Silva  

Segundo Silva (2001), quatro componentes (grupo estratégico, aliança 
estratégica, coalinhamento e ambiente competitivo da indústria) são 
associados para predizer o desempenho dos grupos estratégicos. Conforme a 
Figura 1, a empresa pertencente a um destes grupos adota alianças, inter ou 
intra-grupo, que reforçam suas estratégias competitivas (relação I). O 
coalinhamento entre as estratégias competitivas do grupo e as alianças 
empregadas (relação II) reforça as primeiras, gerando uma posição competitiva 
melhor no ambiente da indústria (relação III) e, em conseqüência, 
desempenhos superiores (relação V).     



 

Figura 1  Proposição de Silva    

Proposição de Vyas & Rogers  

Os passos e variáveis para a formação de uma aliança estratégica também são 
descritos por Vyas & Rogers (1995).  

Segundo a teoria desses autores, primeiro deve-se usar o modelo de análise 
SWOT (forças e fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa/firma), de 
modo a melhor identificar os cenários de atuação das firmas envolvidas, suas 
forças e fraquezas.  

Uma visão clara das oportunidades oferecidas e das forças complementares 
das empresas define metas e objetivos de curto e longo prazo. Esta análise 
também fornece subsídios para a avaliação preliminar do interesse mútuo em 
estabelecer alianças.  

Fornecedores, clientes, competidores e firmas que podem suprir fraquezas são 
um grupo com alianças potenciais.  

O segundo passo é analisar os fatores críticos para o sucesso, ou seja, 
verificar se são atendidas as necessidades de cada um dos fatores apontados:  

 

Compatibilidade de metas de curto e longo prazo, sem a qual poderá 
haver uma distensão entre os parceiros;  

 

Sinergia entre parceiros, razão de ser da aliança  uma vez que reflete o 
fato de um parceiro ser forte onde e quando o outro é fraco, de modo a 
dotar a parceria de complementaridade. Este tipo de parceria resulta em 
mais eficiência e eficácia;  

 

Cadeia de valores, base da confiança mútua entre parceiros 

 

uma vez 
que reflete a compatibilidade das bases e princípios sobre os quais cada 
uma das firmas envolvidas está edificada;  
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Contribuição mútua entre parceiros, de modo que um dos parceiros não 
tenha um predomínio sobre a aliança e que haja troca e 
desenvolvimento comum nas áreas de pesquisa, projeto, manufatura, 
comercialização e relacionamento.  

O terceiro e último passo é evitar e superar barreiras impostas a alianças. São 
três as principais barreiras:  

 

Falhar em se adaptar a um novo estilo de gerenciamento advindo da 
formação da aliança, mantendo uma cultura organizacional pouco 
flexível;  

 

Falhar em compreender e aprender com as diferenças culturais entre as 
partes, tanto em alianças internacionais quanto em domésticas;  

 

Quebrar o elo de comprometimento. A meta e o compromisso de 
sucesso comum devem ser estendidos a todos os níveis das 
organizações, de modo sólido e contínuo, sem que interesses pontuais, 
pessoais e departamentais interfiram no objetivo comum.   

Tipos de Alianças  

Correlação entre Grupos Estratégicos e Alianças  

Dentre os tipos de alianças estratégicas que podem ser estabelecidas por 
firmas parceiras, Silva (2001) baseia-se nos exemplos de Roberts & Mizouchi 
(1989) e em conexões lógicas para estabelecer vinculações entre Grupos 
Estratégicos (conforme definidos por Porter e Mintzberg) e tipos determinados 
de alianças estratégicas.  

Na Tabela 1, é apresentada a correlação entre a tipologia de Porter e as 
alianças.  

Grupo Estratégico Alianças Estratégicas 
Liderança de  
custo total 

Consócio 
Cross-contracting 
Fontes conjuntas 
Licenciamento de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 

Diferenciação Consócio 
Contratos de pesquisa 
Investimentos minoritários em tecnologia/marketing 
Joint ventures de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 
Pools de patentes 

Enfoque baseado 
em custo 

Consócio 
Cross-contracting 
Fontes conjuntas 
Licenciamento de tecnologia/produto ou marketing 

Enfoque baseado Consócio 



em diferenciação Investimentos minoritários em tecnologia/marketing 
Joint ventures de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 
Pools de patentes 

Tabela 1  Tipologia de Porter e alianças  

Na Tabela 2, a mesma correlação é apresentada para a tipologia de Mintzberg.  

Grupo Estratégico Alianças Estratégicas 
Diferenciação por 
preço 

Consócio 
Cross-contracting 
Fontes conjuntas 
Licenciamento de tecnologia/produto ou marketing 
Licenciamento qualificado 
Lobby 

Diferenciação por 
imagem 

Consócio 
Cross-contracting 
Investimentos minoritários em tecnologia/marketing 
Licenciamento de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 

Diferenciação por 
suporte 

Consócio 
Cross-contracting 
Joint ventures de tecnologia/produto ou marketing 
Licenciamento de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 

Diferenciação por 
qualidade 

Consócio 
Contratos de pesquisa 
Investimentos minoritários em tecnologia/marketing 
Lobby 
Pools de patentes 

Diferenciação por 
projeto 

Consócio 
Contratos de pesquisa 
Joint ventures de tecnologia/produto ou marketing 
Lobby 
Pools de patentes 

Tabela 1  Tipologia de Mintzberg    

Alianças Simétricas e Assimétricas  

Metas entre firmas parceiras devem ser compatíveis, mas não 
necessariamente iguais. Em alguns casos específicos, uma aliança pode 
resultar de uma situação onde todas as partes procuram obter o mesmo tipo de 
vantagem competitiva. Neste caso, ela é chamada de aliança simétrica 
(BARNEY, 2001).  

Quando as firmas participantes da aliança têm metas e objetivos diferentes, 
mas identificam que uma ação conjunta pode ajudá-las individualmente a 
alcançar estes objetivos, conclui-se que estes mesmos objetivos são 
compatíveis, apesar de não serem iguais. Neste caso, ocorre uma aliança 
assimétrica (BARNEY, 2001). 



Alianças mistas podem ocorrer quando o objetivo comum é gerenciar 
incertezas e riscos, geralmente em situações relacionadas a entradas em 
novos mercados e indústrias.   

Alianças Equity e Non-Equity  

Para o estabelecimento e reforço de uma aliança pode haver participação 
acionária de uma firma em outra ou troca de ações entre elas, denominada 
aliança equity.  

Em uma aliança non-equity, firmas independentes colaboram entre si no 
desenvolvimento, manufatura ou comercialização de produtos sem que haja 
interferência de uma na composição acionária da outra.  

Um caso específico quanto à participação acionária são as joint ventures.    

Grau de Integração Vertical  

Segundo Lorange & Ross (1996), alianças estratégicas podem ser 
classificadas conforme o grau de integração entre as firmas envolvidas.   

Figura 2  Grau de integração Lorange & Ross   

Fusões e aquisições observam um grande nível de integração, à medida que 
alteram totalmente a estrutura acionária dos parceiros e estabelecem um 
impacto maior sobre as forças do mercado. Também são determinadas por 
uma alteração profunda nas estruturas hierárquicas, que são alteradas e 
dominam este tipo de aliança.  

Aquisições, especificamente, podem não ser vistas como alianças, uma vez 
que uma das partes deixa de existir, sendo absorvida pela outra.  

Um grau menor de integração (mas ainda muito grande) pode ser encontrado 
em participações acionárias. Este tipo de aliança é determinado por hierarquia, 
uma vez que um dos parceiros passa a deter parte das ações dos outros.  

As joint ventures são integrações médias, focadas em um determinado projeto, 
setor ou mercado, através da criação de uma nova firma, integrada aos 
parceiros por participação acionária destes. 
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Já um empreendimento cooperativo formal tem nível menor de integração e é 
definido mais por necessidades de mercado e menos por hierarquia.   

Finalmente, o menor nível de integração vertical pode ser encontrado em 
empreendimentos cooperativos informais, onde firmas respondem a fatores de 
mercado com ações e alianças flexíveis.  

Os dois últimos tipos (empreendimento cooperativo formal e informal) são os 
mais comuns em empresas de incubadoras. Como, em sua maioria, são 
empresas de pequeno e médio porte, são raros, ainda, os casos de fusões e 
aquisições, participação acionária e joint ventures.  

No caso de empreendimentos cooperativos formais, a aliança acontece, 
geralmente, devido a demandas do mercado por produtos ou serviços 
específico. Diante dessa situação, as empresas procuram parceiras para, 
juntas, desenvolverem o projeto em questão. Nesses casos, não se percebe o 
domínio de uma sobre a outra, havendo um equilíbrio na hierarquia das 
organizações.  

No entanto, o modelo mais comum entre as empresas de incubadoras é o de 
empreendimento cooperativo informal. Nesses casos não há formalização da 
aliança, havendo apenas uma parceria momentânea para um projeto com início 
e fim determinados. Esse tipo de aliança flexível permite que as empresas 
atendam um número maior de clientes e, assim, acabem atuando em mercados 
diversos.   

Dimensões Estratégicas  

Vyas & Rogers (1995) relacionam seis dimensões estratégicas:  

 

Setor industrial: alianças intra e inter indústrias. A primeira objetiva 
proteger o mercado nacional e dificultar a importação. A segunda cria 
uma sinergia entre dois ou mais setores para o desenvolvimento ou 
comercialização de um novo produto ou serviço;  

 

Localização: alianças domésticas e internacionais;  

 

Relacionamento: alianças com fornecedores (facilitando o processo de 
negociação e aumentando o grau de confiança mútua) e não-
fornecedores;  

 

Tecnologia e fatores de mercado: alianças de tecnologias relacionadas, 
mercados relacionados ou ambos. Ocorrem em canais de distribuição 
(barreiras à entrada), sinergias (aumenta eficiência, competitividade e 
market share), diversificação (redução e divisão de riscos) e fontes de 
mão-de-obra;  

 

Estágio tecnológico: alianças de tecnologia nascente ou a ser 
desenvolvida. É observada em firmas que buscam vantagens 



competitivas, quando focam em tecnologias disponíveis, ou em firmas 
com visão de longo prazo, quando pensam em tecnologias futuras;  

 
Fusão tecnológica: aliança envolvendo produtos e processos. Ocorre 
quando um dos parceiros pode contribuir com o conhecimento 
específico de um processo crítico para obtenção de vantagens 
competitivas ou na criação de um produto final.  

Fombrun & Zajac (1987) consideram o negócio, a corporação e a coletividade, 
mencionando cinco dimensões estratégicas:  

 

Generalismo: verificando-se a extensão com que cada firma está se 
expandindo no negócio (diversificação);  

 

Expansão interna: referindo-se às áreas de mercado atendidas (grau de 
aumento da base de clientes);  

 

Expansão externa: medindo-se o grau em que as firmas estão adotando 
estratégias de fusão e aquisição;  

 

Estrutura interna das instituições: referindo-se ao número de contratos 
formais e informais que cada firma tem com as instituições envolvidas;  

 

Influência coletiva: medindo-se o engajamento das firmas com outras 
organizações, órgãos de governo e órgãos reguladores.   

Gestão de Alianças  

Atualmente, muitas alianças entre firmas são configuradas segundo um modelo 
estático, visando apenas o compartilhamento de tecnologias, recursos e 
mercados presentes. No entanto, é preciso pensar em um modelo dinâmico, 
onde a firma desenvolva um conjunto de opções estratégicas em um horizonte 
de médio e longo prazo.  

Esse modelo de cooperação dinâmica deve envovler objetivos menos precisos 
e pontuais, e não focar prioritariamente em lógicas econômicas imediatistas. 
Na verdade, nesse modelo, as firmas devem buscar a cooperação visando: 
identificar oportunidades múltiplas e mútuas em relação aos concorrentes que 
estão fora do acordo; reduzir o risco; e aumentar o potencial de flexibilidade 
para que haja maior capacidade de adaptação a mudanças.  

É importante observar que os recursos críticos de uma firma podem estar além 
de suas fronteiras. Isso porque, os relacionamentos que uma firma mantém 
contribuem à sua vantagem competitiva sustentável.  

No nível da firma, a administração da rede estratégica envolve mecanismos de: 

 

Governança;  



 
Experiência e gerenciamento das alianças e das expectativas e conflitos 
dos parceiros;  

 
Gestão de mudanças da rede;  

 
Adequação dos diversos parceiros em termos de estratégias, culturas, 
estilos gerenciais, complementaridade de recursos e medição de 
desempenho.   

Sucessos e Fracassos  

Um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma aliança estratégica é 
sua organização. A primeira questão é permitir que os parceiros consigam 
todos os benefícios associados à cooperação, enquanto minimizam a 
probabilidade que as firmas envolvidas trapaceiem os acordos estabelecidos. 
Para ter resultados satisfatórios para todos os envolvidos, o processo de 
parcerias deve manter um equilíbrio de forças internas.  

Estudo realizado pela empresa de consultoria McKinsey (dezembro/1996) 
concluiu que 80% das joint ventures terminam em venda de um dos parceiros. 
Segundo a pesquisa, as parcerias duram em média sete anos. Não faltam 
explicações para o fracasso da maioria das fusões. O desconforto do porco na 
fábula ilustra uma das razões: quando um dos parceiros começa em 
desvantagem, a parceria está fadada ao fracasso. Mesmo quando há equilíbrio 
inicial de forças, podem surgir outros conflitos. As diferenças culturais, 
predomínio tecnológico, comercial ou econômico de um dos lados, e disputa 
pelo poder são letais para as alianças estratégicas.  

A Tabela 3 ilustra algumas alianças de sucesso no mercado internacional.  

Parceiro 1 Parceiro 2 Objetivo 
Pepsico entrou com a experiência 
no mercado de bebidas enlatadas 

Lipton cedeu marca 
reconhecida pelos 
consumidores de chá 

Vender chá gelado 
enlatado 

KFC entrou com nome, rede de 
pontos de venda e habilidades 
operacionais 

Mitsubishi entrou com 
experiência em análise e 
seleção de imóveis no 
Japão 

Estabelecer uma 
rede KFC no Japão 

Siemens entrou com acesso aos 
mercados de telecomunicações 
em todo o mundo e tecnologia de 
fabricação de cabos 

Coming entrou com 
tecnologia em fibras 
ópticas e vidros 

Criar um novo 
negócio de cabos de 
fibra óptica  

Ericsson entrou com tecnologia 
em redes públicas de 
telecomunicações 

HP entrou com softwares, 
computadores e canais de 
distribuição de produtos 
eletrônicos 

Criar e comercializar 
sistemas de 
administração de 
redes 

Tabela 3 

 

Exemplos de alianças (fonte: The President and Fellows of Harvard College, 1995) 
Um problema freqüente em alianças é que, com o passar do tempo, um dos 
parceiros pode não mais necessitar das habilidades ou conhecimentos do outro 
(VYAS & ROGERS, 1995). 



 
Barney (2001) admite que, assim como existem incentivos à formação de 
alianças estratégicas, as mesmas também possibilitam o oportunismo entre as 
partes. Este tipo de ameaça pode assumir três formas distintas:  

 
Seleção adversa: quando um dos parceiros promete trazer para a 
aliança recurso sobre o qual não tem controle, não dispõe ou não pode 
adquirir facilmente. Isto ocorre quando é difícil ou custoso checar se os 
recursos que o parceiro se compromete a trazer para a aliança de fato 
existem;  

 

Moral hazard: firmas podem possuir recursos de alta qualidade e 
capacidade de alto valor, mas falhar em disponibilizá-los para os 
parceiros da aliança. Isso não significa, necessariamente, 
desonestidade. Condições do mercado podem mudar depois da aliança 
formada, requerendo alterações nas estratégias;  

 

Holdup: ocorre quando um dos parceiros precisa fazer mais 
investimentos específicos para a aliança do que os demais. O parceiro 
que fez significativos investimentos começa a exigir retornos maiores do 
que o acordado quando a aliança foi criada.    

Dificuldades no Estudo de Estratégias Colaborativas  

O desempenho das organizações não depende apenas de ferramentas 
gerenciais como um Software Configuration Management (SCM) ou de 
tecnologia da informação (TI). O desempenho humano é cada vez mais 
importante devido à expansão do conhecimento em todas as áreas de 
negócios.  

Assim, um dos fatores relacionados ao desempenho humano nas organizações 
é o comprometimento que seus participantes têm com a estratégia de suas 
firmas.  

Ambrosini (2003) pesquisou o entendimento dos executivos de Business Units 
(BUs) em relação às estratégias corporativas, encontrando grande diversidade 
de percepções, mostrando como a dificuldade de se alcançar uma percepção 
semelhante influencia negativamente no grau de comprometimento com a 
estratégia corporativa e, como resultado, com o bom desempenho 
organizacional.  

A questão da motivação e alinhamento dos esforços de trabalhadores com a 
visão e estratégia das firmas foi descrito por Sandstrom (2004) que pesquisou 
a adoção da técnica Balanced Score Card (BSC) como ferramenta de 
gerenciamento e motivação de Engenheiros de Pesquisa e Desenvolvimento 
de um fabricante de lareiras de pedra-sabão e pedras para construção.  



Segundo Fombrun & Zajac (1987), duas extensões complementares aos 
estudos de estratégias devem ser observadas:  

 
Avaliação da postura de firma em relação ao ambiente com o qual se 
defronta e de acordo com a percepção dos gerentes;  

 
Extensão na noção de grupos estratégicos às corporações e níveis de 
estratégia.  

Há de se considerar que estratégias corporativas podem variar desde aquela 
que considera as BUs como uma carteira de investimentos independentes, cuja 
contribuição seria a de reduzir os riscos da corporação, até estratégias 
fortemente apoiadas na sinergia e compartilhamento de atividades e 
experiências entre BUs.  

Assim, neste último caso, seria mais importante que a percepção de estratégia 
corporativa fosse mais parecida entre os executivos das divisões de negócios 
do que na estratégia de administração de carteiras.    

Conclusão  

Depois de estudar o que são e os diferentes tipos de alianças estratégicas, e 
levando em consideração o cenário competitivo, de mudanças e 
complexidades que as empresas enfrentam, em especial as de pequeno e 
médio porte, torna-se necessário pensar em uma forma de melhor competir 
para garantir a sobrevivência e ser bem sucedido nos dias atuais.  

Assim, é importante que as empresas incubadas sejam estimuladas a trabalhar 
de forma colaborativa (através de redes e alianças estratégicas) visando maior 
espaço de mercado e melhor desempenho operacional e financeiro. A 
empresa, provavelmente, sobreviverá sozinha, mas, com certeza, atuará em 
um mercado muito menor e crescerá de forma mais lenta 

 

já que terá menos 
condições de atender a um grande volume de demanda.  

Uma vez que firmas e mercados são sistemas evolutivos, torna-se fundamental 
analisar alianças considerando-se o seu desenvolvimento estratégico ao longo 
do tempo. A perspectiva de recursos revela novas oportunidades e impõe 
novos desafios às firmas que atuam em ambientes dinâmicos:  

 

Renovar constantemente o estoque de conhecimentos e habilidades;  

 

Firmar compromissos ou fazer apostas em trajetórias tecnológicas e 
projetos de desenvolvimento de recursos antes de ter informações 
adequadas sobre os potenciais retornos econômicos.  

Entretanto, segundo Silva (2001), o estudo de estratégias colaborativas 
encontra algumas dificuldades como:  



 
Falta de estrutura teórica relacionando alianças e grupos estratégicos;  

 
Ausência de tipologias de alianças estratégicas;  

 
Falta de pesquisa focando separadamente as diversas dimensões de 
alianças estratégicas;  

 
Inexistência de modelos relacionando grupos, alianças e ambiente;  

 

Divergência na seleção de variáveis para representar desempenho.  

As firmas em uma aliança seguem uma certa trajetória de desenvolvimento 
conjunto de recursos e capacitações. Este caminho define as escolhas 
possíveis aos parceiros e limita as opções que cada firma, individualmente ou 
em parceria, poderá ter no futuro.    
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