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Resumo 

Várias empresas têm vindo a desenvolver parcerias com entidades da sua cadeia de abastecimento, 

na tentativa de reduzir custos, melhorar o serviço prestado e obter vantagens competitivas. 

A BRISA Auto-Estradas, consciente sobre os potenciais benefícios do desenvolvimento de parcerias, 

e reconhecendo que as práticas utilizadas na criação das suas parcerias carecem de uma maior 

formalização e sistematização considera essencial a criação de uma metodologia que permita uma 

maior optimização destes processos. 

 Esta dissertação tem como objectivo principal definir uma metodologia para o processo de criação de 

parcerias entre a BRISA Auto-Estradas e seus fornecedores. Esta análise é conduzida através de 

uma revisão da literatura estudando alguns trabalhos de investigação publicados na área das 

parcerias na cadeia de abastecimento que poderão ajudar na criação do processo de sistematização 

e avaliação da criação de parcerias da BRISA e seus fornecedores. 

Neste trabalho, e com o intuito de ajudar e sistematizar este processo, é ainda desenvolvida 

uma ferramenta de avaliação que avalia de forma metódica e contínua as diversas parcerias. 

As conclusões reflectem a obtenção de uma nova e melhorada metodologia de criação e 

avaliação de parcerias, muito útil para a Brisa permitindo uma melhor utilização dos recursos 

disponíveis e uma redução do tempo gasto. 

 

Palavras-chave: Gestão da cadeia de abastecimento, relação comprador-fornecedor, colaborações, 

parcerias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Several companies have developed partnerships with entities of their own supply chain in an attempt 

to reduce costs, improve service and to achieve competitive advantage. 

The company BRISA Auto-Estradas, conscious about the potential benefits of developing 

partnerships, and recognizing that the practices used in the creation of its own partnerships need to be 

more formalized and systematic considers essential the creation of a methodology that allows a 

further optimization of these processes. 

This thesis aims to define a methodology for the creation of partnerships between BRISA and its 

suppliers. This analysis is conducted through a review of the literature studying some research papers 

published in the area of supply chain partnerships that could help in the systematization and 

evaluation of the process of partnerships creation between BRISA and its suppliers. 

In this thesis, and in order to help and systematize this process, it is also developed an 

evaluation tool that assesses in a methodical and continuing way the various partnerships. 

The findings reflect the acquisition of a new and improved methodology for the creation and 

evaluation of partnerships, helping BRISA to better use the available resources and reduce the 

time spent with this process. 

 

Keywords: Supply chain management, buyer-supplier relation, collaborations, partnerships.
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1. Introdução 

Tradicionalmente, a forma como clientes e fornecedores se relacionam entre si, pode ser 

caracterizada pela sua natureza de cariz competitivo, pois ambas as partes competem por margens 

de lucro existentes na cadeia de abastecimento. Pagar menos a um fornecedor significa, por 

exemplo, um contributo positivo para o lucro do cliente, mas à custa do fornecedor. 

Durante a década de 90, esta atitude competitiva e “egoísta” por parte das empresas, sofreu uma 

mudança. Empresas ao longo da mesma cadeia de abastecimento tornaram-se por diversas razões 

mais dependentes umas das outras do ponto de vista estratégico, táctico e operacional, e com o 

intuito de prosperarem, passaram a ter também em conta os interesses dos seus respectivos 

fornecedores. Para permitir tais considerações, barreiras entre organizações têm vindo a cair, o que 

tem sido conseguido através da implementação de vários tipos de relacionamento baseados 

sobretudo em relações de parceria entre as duas partes (Mattsson, 2000). 

Esta dissertação irá analisar de que forma uma empresa pode melhorar o seu processo de criação de 

parcerias e obter os mais diversos benefícios, desde redução de custos e aumento de qualidade, até 

melhorias no processo inovativo e na imagem. 

A empresa objecto deste estudo é a Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A., e a análise deste caso 

de estudo tem como objectivo determinar uma metodologia que permita sistematizar o processo de 

criação e desenvolvimento de parcerias da Direcção de Inovação e Tecnologia da Brisa. Propõe-se 

ainda uma ferramenta para monitorizar as relações de parceria ao longo da sua duração. 

 

1.1. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

No capítulo 1, é feita uma introdução ao trabalho e é apresentada a estrutura da dissertação. 

O capítulo 2 inclui a apresentação da empresa onde o estudo tem lugar juntamente com a 

caracterização do problema. O capítulo termina com a apresentação dos objectivos do trabalho. 

No capítulo 3, é feita uma revisão bibliográfica segundo a temática das parcerias entre empresas, 

respectivas características e tipos de relacionamento, com o intuito de solucionar o problema em 

análise. 

O capítulo 4 apresenta de forma detalhada a metodologia que será aplicada ao problema. 

No capítulo 5, são exibidos os resultados da aplicação da metodologia ao caso de estudo em análise. 

Da aplicação do modelo surge como necessidade da Direcção de Inovação e Tecnologia da Brisa, 
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avaliar as parcerias de forma sistemática. É assim desenvolvida neste capítulo uma ferramenta de 

avaliação que possibilita ajudar na resolução deste problema. 

Finalmente, esta dissertação é finalizada no capítulo 6, onde são apresentadas as conclusões e 

possível trabalho futuro a desenvolver. 
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2. Caracterização do problema 

Este capítulo faz uma introdução à Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A, empresa onde esta 

dissertação é efectuada. De seguida é caracterizado a Direcção de Inovação e Tecnologia (DIT) da 

Brisa, onde dentro da BRISA o trabalho se desenrola, suas áreas de actividade, e qual a situação 

actual no desenvolvimento de parcerias. O capítulo termina com a definição do problema e objectivos 

do trabalho. 

 

2.1. Apresentação da Brisa 

A Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A. , fundada em 1972, ocupa hoje um lugar de referência entre 

as empresas concessionárias de auto-estradas europeias, onde tem um papel de relevo entre as 

suas congéneres, devido à extensão da sua rede de concessões (1.494 quilómetros de auto-estradas 

em território nacional e 1.864 quilómetros a nível internacional) e às inovações tecnológicas que 

aperfeiçoou e implementou na sua rede viária. 

O núcleo da actividade empresarial da Brisa é constituído pelo projecto, construção, conservação e 

exploração de auto-estradas e outras estruturas viárias sob um contracto de concessão e ainda 

outras actividades complementares, como a assistência rodoviária, atendimento a clientes, 

monitorização e controlo do trânsito, projecto e manutenção de equipamentos, entre outros. 

Com a finalidade de fornecer apoio à sua rede de auto-estradas, a Brisa tem doze centros 

operacionais coordenados por um centro de coordenação operacional em Portugal. Ao longo dos 

1.494 quilómetros de rede viária, a Brisa é responsável por outros serviços de apoio como é o caso 

de vinte e cinco áreas de serviço destinadas essencialmente ao abastecimento de combustível, mas 

com estruturas de apoio secundárias que incluem zonas de restauração, lojas e áreas de descanso. 

A nível financeiro, a Brisa terminou o ano de 2008 com receitas na ordem dos 151M€, e conta com 

5.593M€ em activos de entre os quais 206M€ estão investidos em auto-estradas. 

Com uma capitalização bolsista na ordem dos 3.500M€, as suas acções são cotadas na Euronext 

Lisboa, onde integra o seu principal índice, o PSI-20. Faz ainda parte do Euronext 100 (índice que 

reúne as maiores empresas de França, Holanda, Bélgica e Portugal) e do FTSE4Good (índice de 

referência em responsabilidade social). 

A empresa conta com cerca de 2.866 colaboradores em Portugal, e devido à sua dimensão e forte 

componente tecnológica conseguiu expandir-se com sucesso no mercado internacional, onde se 

encontra actualmente em quarto países estrangeiros (E.U.A., Brasil, República Checa e Holanda). 

O desenvolvimento sustentável assume uma grande importância e visibilidade nas operações da 

Brisa. Em 2008, foram investidos 1,4M€ nas comunidades locais, e foi feito um total de 15,5M€ em 
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investimentos relacionados com o meio ambiente. A empresa investe ainda em activos intangíveis, 

como é o caso de 46.720 horas de formação com o seu pessoal e 5,2M€ investidos em inovação. 

Para a sustentabilidade competitiva destes serviços, a Brisa considera necessário controlar a 

inovação e desenvolvimento dos equipamentos e sistemas. Nesse sentido, grande parte dos 

equipamentos e sistemas utilizados na operação e gestão da rede de auto-estradas da Brisa são 

desenvolvidos com recurso a meios de Investigação e Desenvolvimento (I&D) internos e/ou em 

colaboração com uma rede alargada de parceiros externos, possibilitando desta forma, um maior 

controlo e adequação aos requisitos da empresa. 

O investimento realizado pela Brisa na área I&D tem sido crescente e nos rácios de investimento em 

I&D distingue-se claramente da média das empresas nacionais, sendo classificada em termos 

europeus como uma empresa de Média Intensidade Tecnológica, apesar do sector de actividade em 

que se insere não possuir habitualmente essa classificação. 

De facto, se a Brisa tem optado pelo desenvolvimento próprio (individualmente ou em rede) dos seus 

equipamentos e sistemas enquanto a maioria das empresas suas concorrentes, nacionais e 

europeias, opta pela sua aquisição a empresas externas, prescindindo assim de qualquer 

propriedade sobre os desenvolvimentos tecnológicos em causa. 

O investimento em inovação é efectuado numa perspectiva de redução de custos e/ou 

aproveitamento positivo das oportunidades, procurando uma diferenciação positiva em relação à 

concorrência e seguindo o enquadramento estratégico da empresa, com o intuito de obtenção de 

resultados positivos, nomeadamente na procura da excelência do serviço prestado ao cliente. Dentro 

deste espírito a Brisa, assume como princípios orientadores: aposta na actividade da I&D/Engenharia 

de Produto, nova atitude organizacional face à mudança, dinamização de novos modelos de negócio, 

combinação de saberes, cooperação com o exterior e dinamização da comunicação. Um dos sinais 

da aposta da Brisa na inovação foi a reorganização do seu grupo de trabalho responsável pela I&D, 

com a criação e formalização em 2002 de uma Direcção de Inovação e Tecnologia (DIT) com uma 

intervenção transversal a todo o grupo Brisa (DIS, 2007; Gomes, 2008). 

 

2.2. Apresentação da DIT 

A Direcção de Inovação e Tecnologia (DIT) é um órgão de primeira linha da Brisa Auto-Estradas, 

directamente dependente da Comissão Executiva, que tem como atribuição principal a concepção, 

gestão e monitorização de equipamentos e sistemas de suporte ao funcionamento da rede de auto-

estradas da Brisa, estabelecendo os contactos requeridos com todas as unidades orgânicas da 

empresa, assim como com as restantes participadas do Grupo Brisa.  

A DIT tem como missão promover a inovação no Grupo Brisa, na procura de novas soluções 

tecnológicas de suporte ao desenvolvimento da actividade, visando a excelência e a optimização dos 
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processos e dos recursos utilizados. A actividade da DIT centra-se na Investigação, Concepção e 

Projecto de Sistemas Electrónicos de Portagem e de Controlo de Portagem, Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS) e controlo de acessos a infra-estruturas. 

A DIT é constituída por vinte e quatro colaboradores, distribuídos pelas seguintes órgãos: Apoio 

Administrativo, Centro de Competências ITS (Inteligent Transport System), Departamento de 

Investigação, Departamento de Desenvolvimento Tecnológico, Departamento de Instalação e 

Investimento, e Departamento de Gestão de Equipamentos. 

Esta rede, que inclui fornecedores, universidades, centros tecnológicos, empresas concorrentes e 

entidades estatais, entre outros, tem permitido ganhos claros para todas as partes envolvidas, através 

da criação de parcerias em projectos concretos. São realizados contratos de IDI entre a Brisa e os 

parceiros destes projectos, estabelecendo as regras e objectivos das actividades de colaboração 

(Gomes, 2008). 

 

 

Figura 1 - Rede Brisa/DIT de Parceiros para a Inovação (fonte: Manual de Gestão da IDI, 2008) 

 

2.3. Situação actual 

A Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A., referência europeia entre as empresas concessionárias de 

auto-estradas, ocupa também um papel incontornável no campo da inovação tecnológica nacional. 

Grande parte dos equipamentos e sistemas utilizados pela Brisa são desenvolvidos com recurso a 

meios de I&D internos (através da Direcção de Inovação e Tecnologia (DIT)) e/ou em colaboração 

com uma rede alargada de parceiros externos, que inclui fornecedores, universidades, centros 

tecnológicos, empresas concorrentes e entidades estatais entre outros. 
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O investimento em inovação é efectuado numa perspectiva de redução de custos e/ou 

aproveitamento positivo das oportunidades. Uma das características desta política de inovação é a 

colaboração intensa com o vasto leque de parceiros, privilegiando a inovação em rede e favorecendo 

uma estreita colaboração com as diversas entidades, com o intuito de maximizar o potencial de 

inovação da empresa, o que tem vindo a permitir ganhos claros para todas as partes envolvidas, 

através da criação de parcerias em projectos concretos. 

A temática das relações inter-empresariais adquire assim uma grande importância não só para a 

Brisa, mas também para a literatura da especialidade ao ser um assunto amplamente estudado. 

Posto isto, surge como necessidade da Brisa (mais concretamente da DIT), consolidar a forma como 

desenvolve as suas relações com outras empresas, e como atribui o estatuto de parceiro aos seus 

fornecedores. 

Actualmente a Brisa tem estabelecidas actividades de parceria com diversas instituições e 

organizações, algumas das quais suas fornecedoras. Estas relações podem ser de cariz mais 

informal como a troca de ideias, ou de carácter mais formal evidenciadas através de diversos 

documentos, como por exemplo protocolos de parceria científica ou linhas de desenvolvimento e 

contratos de projectos. 

A forma como a Brisa desenvolve e/ou avalia o estado de uma parceria é baseada na performance de 

alguns critérios como cumprimento de prazos e orçamentos, o grau de abertura do parceiro, 

qualidade das relações interpessoais, flexibilidade, carácter dos inputs fornecidos para novos 

projectos, entre outros. 

Porém, estes critérios não estão definidos de forma organizada, o que leva a uma utilização pouco 

metódica dos mesmos, nomeadamente no processo de criação de novas parcerias. 

 

2.4. Objectivos da dissertação 

Os objectivos desta dissertação de mestrado são: (1) analisar de forma sistemática o processo de 

criação de parcerias entre a Brisa Auto-Estradas, Direcção de Inovação e Tecnologia (BAE/DIT) com 

os seus fornecedores, bem como (2) avaliar o estado das parcerias criadas e/ou já existentes com a 

finalidade de estruturar o processo de colaboração entre a Brisa e os seus fornecedores. 

Faz-se ainda uma revisão de literatura de alguns trabalhos de investigação publicados na área das 

parcerias na cadeia de abastecimento com o objectivo de identificar o suporte teórico e uma 

metodologia que em conjunto permitirão encontrar uma solução para o problema. 
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3. Revisão da literatura 

Este capítulo inclui uma revisão da literatura sobre a temática das parcerias entre empresas. Este 

suporte teórico fornece uma visão geral da importância das parcerias e é através dele que o problema 

em estudo será analisado. 

 

3.1. Parcerias 

Num ambiente caracterizado por recursos escassos, aumento da competição, elevadas expectativas 

da parte do cliente e rápidas taxas de mudança, os gestores desenvolvem cada vez mais parcerias 

de forma a fortalecer a integração ao longo da cadeia de abastecimento e proporcionar vantagens 

competitivas de forma sustentada. Esta colaboração potencia as competências únicas assim como o 

nível de especialização de cada parceiro, podendo ser determinante para o negócio.  

Apesar de existirem histórias de sucesso bem documentadas em vários artigos sobre a 

implementação de estratégias de colaboração, existem também casos sobre empresas que não 

conseguiram obter resultados significativos com esta implementação. Neste contexto é de 

importância fundamental saber que tipo de colaboração melhor se adapta a cada tipo de situação 

(Barros et al., 2008). 

 

3.1.1. Vantagens das parcerias 

As vantagens provenientes da implementação de parcerias podem ser experimentadas tanto no 

cliente como no fornecedor e frequentemente nas duas entidades em simultâneo, como por exemplo 

a nível de desenvolvimento do produto: no aumento do acesso à tecnologia e/ou informação, redução 

de tempos de desenvolvimento, de custos e de risco, melhorias na qualidade e investimentos 

conjuntos. Do mesmo modo a nível logístico as melhorias podem ser no serviço prestado ao cliente e 

nas reduções de custos e risco. Também existem regalias ao nível da produção como o aumento da 

qualidade e flexibilidade e diminuições em custo e risco. Por fim, e no foro da gestão e planeamento 

estratégico os proveitos podem ser uma vez mais a redução de custos, o aumento da fidelidade do 

fornecedor e/ou cliente, o alargamento dos horizontes de planeamento de investimentos e finalmente 

o focar no núcleo de actividade da empresa (Saccani & Perona, 2007). 

De acordo com Shin et al. (2000), uma maior sensibilização para a gestão de fornecedores por parte 

do comprador (inclusão de perspectivas de longo por prazo na relação com os fornecedores, 

envolvimento de fornecedores no desenvolvimento do produto, redução do número fornecedores e 

foco na qualidade no processo de escolha de fornecedores) melhora tanto a performance do 

comprador como a do fornecedor a nível de qualidade, entrega e custo. Este estudo é reforçado por 

Li et al. (2006), ao afirmarem que empresas que adoptem práticas do foro da gestão de cadeias de 

abastecimento (tais como parcerias estratégicas com fornecedores, relação com clientes e troca de 
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informação) atingem níveis mais elevados de performance organizacional, medidas através de 

indicadores como quota de mercado, retorno do investimento, crescimento das vendas, margem de 

lucro e melhor posição no mercado. 

Do ponto de vista do fornecedor, Fynes et al. (2005), sugerem que a qualidade da relação (ligada 

intimamente à confiança, adaptação, comunicação e coordenação) tem um impacto positivo no 

desempenho desta entidade em áreas como o custo, entrega, satisfação do cliente, qualidade e 

flexibilidade. Fornecedores envolvidos em relações a longo prazo atingem uma maior rentabilidade do 

que aqueles que não se comprometem a uma relação a médio-longo prazo. Parece assim claro que 

relações com um largo horizonte temporal levam a ganhos de eficiência tanto para fornecedores 

como para compradores (Walter et al., 2001). 

 

3.1.2. Desvantagens das parcerias 

Não obstante, o efeito positivo genericamente descrito como associado a colaborações entre 

empresas pode sempre existir vários problemas e vários riscos inerentes a estas estratégias de 

colaboração. As razões deste insucesso são atribuídas muitas vezes às diferenças culturais e de 

valores ou à falta de compromisso por parte dos órgãos de gestão em organizações complexas. A 

falta de confiança entre os parceiros e a falta de capacidade de partilha quer do risco quer dos 

benefícios da relação assim como a relutância à partilha de informação e conhecimento contribuem 

também para o insucesso. De facto a grande maioria das causas de fracasso devem-se sobretudo 

aos comportamentos organizacionais e não tanto à natureza ou característica dos produtos, 

componentes ou serviços comprados (Saccani & Perona, 2007). E os fundamentos continuam como 

é o caso da divergência de objectivos da colaboração ou de percepções inadequadas dos frutos da 

mesma. A dimensão de uma das entidades e recursos disponíveis (ou disponibilizados à relação) 

assim como a redução do poder de negociação e a alta dependência em relação à outra parte 

contribuem de forma negativa para o sucesso.  

Segundo Parker & Hartley (2003), os investimentos em activos de forma a satisfazer uma obrigação 

contactual, quer tangível (ex: maquinaria) ou intangível (ex: formação de pessoal) pode levar uma das 

partes a ter um comportamento oportunista quando o contrato for renegociado. De facto, muitas 

vezes, a entidade que investiu em activos específicos, não é capaz de recuperar os fundos investidos 

excepto através da continuação ou renovação do contracto de fornecimento. 

Finalmente, o facto de o tipo de produto não ser adequado ao desenvolvimento de uma colaboração 

surge ainda como um factor negativo extra-organizacional apresentado na literatura (Saccani & 

Perona, 2007). 
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3.1.3. Tipos de parceria 

O que é então uma parceria, e em que situações o seu desenvolvimento é apropriado? Apesar de as 

respostas a esta questão parecerem simples e imediatas, não o são. As relações entre organizações 

podem ser de vários tipos, podendo variar desde o tipo arm’s length (consistindo em trocas e/ou 

transacções pontuais) à integração vertical das duas organizações, como a Figura 2 esquematiza 

(Lambert et al., 1996). A predominância das relações entre empresas é de arm’s length, onde duas 

entidades conduzem negócios uma com a outra, durante um longo período de tempo e envolvendo-

se em várias transacções, não existindo no entanto um sentimento de compromisso mútuo assim 

como operações conjuntas entre as duas empresas. Neste tipo de relação, o vendedor oferece 

geralmente produtos ou serviços padrão a uma vasta carteira de clientes que concordam com os 

termos e condições padrão praticados, chegando esta relação ao fim quando a transacção se 

concretizar. Arm’s length representa muitas vezes a opção apropriada, mas no entanto existem 

situações onde uma relação mais próxima (parceria) se justifica devido aos diversos benefícios que 

pode trazer a ambas as empresas.  

 

Uma parceria (representada por caixas a vermelho na Figura 2) é uma relação comercial criada com 

características únicas, que tem por base a confiança mútua, abertura, risco e benefícios partilhados e 

que produz vantagens competitivas, resultando numa performance superior à que seria obtida pelas 

duas empresas individualmente. Uma parceria não é o mesmo que uma joint venture que 

normalmente associa algum grau de propriedade partilhada pelas duas partes, nem é tão pouco o 

mesmo que integração vertical, mas no entanto uma parceria bem gerida pode trazer benefícios 

similares àqueles obtidos em joint ventures e integrações verticais. Apesar de muitas parcerias 

partilharem características e elementos comuns, não existe um tipo de relação ideal apropriado a 

toda e qualquer situação. Pelo facto de que cada relacionamento tem o seu próprio conjunto de 

factores motivadores para a criação e desenvolvimento de uma parceria, bem como o seu próprio 

ambiente operacional, a duração, amplitude, força e proximidade da parceria varia de caso para caso 

e ao longo do tempo. Podem identificar-se assim três diferentes tipos de parceria (Lambert et al., 

1996). 

Tipos de relação 

Arm’s 

Length 

Tipo I 

 

Tipo II Tipo III Joint 

Venture 

Integração 

Vertical 

Figura 2 - Tipos de relação (fonte: Lambert et al., 1996) 
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· Tipo I. Neste primeiro tipo de parceria, as organizações envolvidas reconhecem a outra 

entidade como parceiro, e sobre uma base limitada, coordenam actividades e planeamento. A 

parceria tem normalmente um foco a curto prazo e envolve apenas uma divisão ou área 

funcional dentro de cada empresa. 

 

· Tipo II. Semelhante ao Tipo I, mas com a diferença de que muitos dos processos e 

actividades das duas empresas para além de coordenados são integrados. Embora, não se 

espere que a parceria dure para sempre, este tipo de relação tem um horizonte temporal a 

longo prazo. Por fim, múltiplas divisões e áreas de funcionamento dentro das duas empresas 

são envolvidas nesta parceria. 

 

· Tipo III. Finalmente, no terceiro tipo de parceria, as empresas envolvidas partilham um nível 

significativo de integração operacional. Cada entidade vê a outra como uma extensão da 

própria empresa, e tipicamente não existe uma data de término para a parceria. 

Assim, uma empresa terá um vasto leque de relacionamentos abrangendo todo o espectro, a maioria 

das quais, tal como foi referido acima, não são parcerias mas sim associações arm’s length. Das 

relações que são parcerias, a maior fatia será de Tipo I, seguida de Tipo II, enquanto apenas um 

número limitado destas relações será de parcerias Tipo III. Por conseguinte, parcerias de Tipo III 

serão apenas reservadas para aqueles fornecedores que são críticos e fundamentais para o sucesso 

a longo prazo da empresa (Lambert et al., 1996). 

Existem na literatura várias nomenclaturas de tipos de relacionamento que são possíveis de 

enquadrar dentro dos tipos anteriormente descritos (arm’s length, Tipo I, Tipo II, Tipo III). Saccani & 

Perona (2007), estudaram as relações segundo a importância e o impacto operacional da transacção, 

Holweg et al. (2005) trabalharam os relacionamentos segundo o nível de colaboração no 

planeamento e inventário, e os tipos de relação baseados em processos logísticos em função de 

duas dimensões (intensidade e amplitude da relação) foram estudados por Zinn & Parasuraman 

(1997). 

 

3.1.3.1. Relacionamento do tipo Arm’s Length 

Relacionamento tradicional 

Segundo Saccani & Perona (2007), num relacionamento tradicional (arm’s length) a interacção e 

colaboração entre cliente e fornecedor são baixas. Os fornecedores têm como função garantir aos 

clientes o nível de serviço e qualidade do produto, enquanto os preços são estabelecidos através de 

mecanismos de mercado (De Maio & Maggiore, 1992). Devido a estas características e ao facto de os 

custos de troca de fornecedor e/ou cliente serem baixos, as entidades tendem a adoptar uma 

perspectiva a curto prazo não sendo por isso efectuados investimentos específicos à relação 
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(Bensaou, 1999), sendo ainda frequente ambas as partes explorarem o seu poder de negociação, 

levando muitas vezes a ameaças de abandono do relacionamento (Helper, 1991).  

 

Cadeia de Abastecimento Tradicional 

De acordo com Barros et al. (2008) numa Cadeia de Abastecimento Tradicional (arm’s length), 

comprador e fornecedor operam num ambiente onde cada um deles é responsável pela sua própria 

gestão de inventário e pelo lançamento de ordens de produção e distribuição. As únicas informações 

trocadas entre as partes são as ordens de compra (Lee et al., 1997), o que pode levar a perturbações 

na procura ao longo da cadeia, o chamado “bullwhip effect”. O “bullwhip effect” é responsável por 

amplificações nas ordens de compra e pode causar diversos problemas para as entidades a 

montante como excesso de inventário, uso ineficiente das capacidades produtivas e de transporte, e 

baixo serviço prestado ao cliente. Geary et al. (2006) identificaram na literatura 10 possíveis causas 

do “bullwhip effect”, sugerindo depois diversas técnicas para tentar reduzir os seus malefícios como é 

o caso de partilha de informação sobre vendas e níveis de inventário, sincronização e coordenação 

da cadeia de abastecimento, simplificação do fluxo de materiais, redução de tempos de 

processamento e simplificação ou abolição de campanhas promocionais ou de descontos. 

 

Alianças Limitadas 

Segundo Zinn & Parasuraman (1997), uma aliança que tem baixo nível de intensidade e uma 

amplitude de serviços prestados estreita é considerada uma aliança limitada (relação do tipo arm’s 

length). Exemplo deste tipo de relacionamento é o caso de uma empresa que contracta uma 

transportadora com vista a fazer as entregas de diversas matérias-primas e componentes para as 

suas instalações. Nesta situação, não existem grandes acordos contratuais, apenas se concentrando 

em um ou dois pontos como por exemplo pontualidade nas entregas, baseando-se a relação na 

confiança entre parceiros e em penalizações contratuais em caso de atrasos (Aron, 1995). Embora 

estas alianças sejam verdadeiramente limitadas não quer dizer que ambas as entidades não se 

sintam satisfeitas e não tenham atingido os seus objectivos. 

 

3.1.3.2. Parceria Tipo I 

Parcerias baseadas num projecto 

Saccani & Perona (2007) definem parcerias baseadas num projecto (Parceria Tipo I) como relações 

entre fabricantes e empresas de engenharia, projecto ou fornecedores de equipamentos. Estas 

empresas podem projectar e/ou desenvolver um produto, o processo de produção, e o layout da 

fábrica e ainda ajudar os seus clientes a escolher o fornecedor que melhor se adequa aos seus 

critérios (De Maio & Maggiore, 1992). A troca de informação e cooperação são intensas apesar de 

limitadas em certos períodos de tempo (geralmente curtos e delimitados). Em projectos relacionados 
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com Tecnologias de Informação, aspectos como a existência de contratos específicos, reputação e 

confiança influenciam o resultado da parceria (Wang & Chen, 2006). 

 

Troca de Informação 

Para Holweg et al. (2005), Troca de Informação (Parceria Tipo I), ou partilha de informação, significa 

que o comprador e o fornecedor continuam a fazer as suas ordens de produção de forma separada, 

mas no entanto partilham a informação e os planos de previsão de capacidade a longo prazo de 

forma a estarem alinhados (em sintonia). Possíveis benefícios alcançados com a troca de informação 

são por exemplo uma redução significativa de inventários e redução de custos para o fornecedor (Lee 

et al., 2000). Estes benefícios são mais visíveis quando a variação da procura num determinado 

período de tempo é alta e quando o tempo de aprovisionamento é igualmente elevado (Barros et al., 

2008). 

 

Aliança Focalizada 

Segundo Zinn & Parasuraman (1997), uma aliança focalizada (Parceria Tipo I) é um tipo de 

relacionamento caracterizado por ter uma elevada intensidade mas uma amplitude estreita. Assim, é 

necessário que os parceiros assumam um forte compromisso na alocação de recursos de forma a 

poderem implementar ou viabilizar um número reduzido de importantes serviços. 

 

3.1.3.3. Parceria Tipo II 

Relações operacionais 

Este tipo de relacionamento (paralelo a uma Parceria Tipo II) responde à necessidade de redução de 

custos associado à troca de grandes volumes com elevada frequência. Um planeamento de 

operações eficaz aliado à troca de informação é necessário quando os produtos têm um elevado 

valor acrescentado ou quando têm como actividades criticas o transporte, armazenamento ou o seu 

manuseamento. Técnicas de gestão específicas na interacção entre o cliente e o fornecedor são 

implementadas, como por exemplo, entregas frequentes, reabastecimento contínuo, inspecções de 

qualidade, assim como troca de dados (níveis de inventário e planos de entrega). Apesar de serem 

implementadas actividades conjuntas de forma a melhorar a performance operacional, o cliente pode 

preferir não investir em activos específicos, devido ao elevado número de empresas rivais dentro do 

mercado de abastecimento e/ou ao baixo nível de personalização do seu produto (Stuart & 

McCutcheon, 2000), enquanto em alguns casos, os fornecedores têm que se adaptar aos padrões de 

troca de informação impostas pelos seus clientes (Saccani & Perona, 2007). 

Um caso particular de um relacionamento operacional é a previsão colaborativa. Previsão 

colaborativa ou “Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) é uma prática de 

negócio que combina e utiliza a inteligência e os conhecimentos dos vários parceiros no planeamento 
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e cumprimento da procura final (VICS, 2004). As vantagens atribuídas à CPFR são uma maior 

visibilidade de inventário, reabastecimento de inventário feito com maior exactidão, reduções de 

rupturas e excessos de stock, e melhores níveis de serviço prestados ao cliente final. VICS (2004) 

propôs variantes da CPFR, dependentes de quem era responsável pelas seguintes tarefas: previsão 

de vendas, planeamento/previsão de ordens e geração de ordens. Este assunto foi então investigado 

por Chen et al. (2007) que simularam e avaliaram as várias alternativas nas seguintes medidas de 

performances: nível de serviço, tempo de ciclo e custo total do sistema (manter em armazém, custo 

de ruptura de stock e custo de encomenda tanto para ambas as entidades). Em todas as simulações 

uma alternativa teve melhor desempenho do que as outras em todos os indicadores de performance. 

Nesta variação da CPFR a previsão de vendas é feita pelo cliente, enquanto os papéis de 

planeamento/previsão de ordens assim como a geração das mesmas é da responsabilidade do 

fornecedor (Barros et al., 2008). 

 

Vendor Managed Inventory (VMI) 

VMI (Vendor Managed Inventory) é como o nome indica, uma estratégia de colaboração (Parceria 

Tipo II) onde o fornecedor é responsável pela manutenção dos níveis de inventário do comprador. O 

fornecedor e o comprador negoceiam um limite apropriado para os níveis de inventário, e o 

fornecedor tem como função garantir que o stock se encontre sempre dentro desses níveis. Como o 

fornecedor tem uma melhor sensibilidade sobre o seu tempo de aprovisionamento e capacidades 

produtivas, é capaz de gerir o fornecimento de forma mais eficaz do que o comprador (Blatherwick, 

1998). Para o fornecedor ser capaz de cumprir a sua função tem de ter acesso aos níveis de 

inventário existentes assim como às previsões de vendas do seu cliente (Vigtil, 2007). O fornecedor é 

dono dos produtos e/ou componentes até serem vendidos, mesmo estando estes nas instalações do 

comprador (Simchi-Levi et al., 2003). 

O VMI pode ser usado em diversos tipos de indústria como a farmacêutica, retalho, indústrias onde o 

produto tem alto valor e é transaccionado em grandes volumes, e finalmente em indústrias com a 

capacidade de formar parcerias estratégicas a longo prazo como é o caso da indústria automóvel 

(Silver et al., 1998). 

Existem várias vantagens com uso do VMI como a redução do nível total de inventário ao longo da 

cadeia de abastecimento e a redução do custo de manutenção e do erro humano, devido à 

eliminação de documentos de papel preenchidos por trabalhadores (Toni & Zamolo, 2005). Além 

disso, o fornecedor consegue coordenar a produção e a distribuição para vários compradores, 

alcançando uma redução do custo total e optimizando os seus centros e meios de distribuição. Outra 

vantagem da implementação do VMI é a redução dos tempos de reabastecimento e o aumento das 

vendas devido à diminuição da frequência, ou mesmo à eliminação, de rupturas de stock (Silver et al., 

1998). No caso de estas rupturas de stock acontecerem, o fornecedor dá prioridade aos compradores 

de quem é responsável pela gestão e manutenção do inventário (Holweg et al., 2005). Isto tem um 

efeito positivo no comprador no sentido em que existe uma melhoria do serviço prestado e uma 
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redução das despesas de gestão, visto que não há necessidade de supervisionar todas as ordens de 

compra (agora é o fornecedor que detém esse papel) (Sari, 2007). No entanto, estudos indicam que 

os benefícios mais importantes do VMI são a transparência e visibilidade da procura na cadeia de 

abastecimento (Vigtil, 2007).  

Por outro lado, existem também algumas desvantagens na implementação do VMI. É inevitável um 

aumento dos custos de gestão no fornecedor, pois é este o dono dos bens até estes serem vendidos 

(Simchi-Levi et al., 2003). Sari (2007), refere que se o comprador não partilhar com o fornecedor toda 

a informação adicional de forma a minimizar as incertezas da procura, os ganhos do VMI podem ser 

abaixo dos esperados ou até nulos. Assim, a troca de informação é vital mas também significa que 

informação confidencial terá de ser partilhada, o que faz com que o fornecedor a determinada altura 

esteja na posse de informação de diversos compradores rivais, o que requer um certo nível de 

confiança e compromisso entre as duas entidades. Para viabilizar o VMI, é necessário fazer um 

investimento em sistemas de informação de forma a ser possível manter um registo em tempo real 

dos níveis de inventário (Simchi-Levi et al., 2003). Para finalizar, o sucesso do VMI depende 

substancialmente da solidez da relação entre o comprador e o fornecedor, o que pode muitas vezes 

falhar se a gestão de topo não está convencida e não participar activamente na sua implementação 

(Silver et al., 1998). 

 

Aliança Extensiva 

Uma aliança extensiva (Parceria Tipo II) incorpora um largo leque de serviços, mas não são 

efectuados de forma tão intensa como numa aliança integrada (Parceria Tipo III). Devido a esta 

razão, as alianças extensivas podem ser um pouco difíceis de detectar e definir, pois um elevado 

número de serviços prestados é tipicamente associado a um alto nível de intensidade necessário 

para gerir todos estes serviços. Um exemplo deste tipo de aliança é o das compras de produtos de 

manutenção e reparação por parte de uma empresa da indústria transformadora. Os produtos desta 

categoria são periféricos ao processo de manufactura, ou seja, incluem componentes necessários ao 

bom funcionamento da fábrica ou armazém, mas não entram directamente no processo de fabrico, 

como é o caso de material de reparação, limpeza e escritório. Deficiências a nível logístico como 

entregas atrasadas ou rupturas de stock associadas a este tipo de material não são críticas para as 

operações do comprador como material chave, e por isso este tipo de relacionamento entre o cliente 

e a empresa que fornece estes tipos de material não necessita de ser intenso (Zinn & Parasuraman, 

1997). 

 

3.1.3.4. Parceria Tipo III 

Parcerias evoluídas 

De acordo com Saccani & Perona (2007), Parcerias Evoluídas (Parcerias Tipo III) são caracterizadas 

por um alto nível de cooperação e interacção contínua ao longo do tempo. Estas surgem para 
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produtos ou componentes que devem ser desenvolvidos de forma conjunta (Wood et al., 1996) e para 

os quais uma forte integração logística é aconselhável de forma a sincronizar a oferta e a procura ou 

a reduzir custos de transporte, armazenamento e administrativos (Zinn & Parasuraman, 1997). Assim, 

pode ser necessário efectuar alguns investimentos de forma a permitir este elevado nível de 

integração (Bensaou, 1999), como por exemplo, em redes informáticas integradas, instalações 

compartilhadas ou em pessoal responsável em exclusivo por este relacionamento. 

Deve ainda ser referido que existem outros factores que podem ter impacto em cada um dos 

relacionamentos. Nas parcerias evoluídas por exemplo, a existência de alternativas ao fornecedor 

habitual, aumenta o poder negocial do comprador. Consequentemente, este comprador pode incutir 

no fornecedor uma pressão competitiva (Richardson, 1993). Por outro lado, uma posição de 

monopólio ou um poder de marca relevante por parte do fornecedor pode forçar o comprador a 

aceitar uma posição algo perigosa de refém (Gelderman & Van Weele, 2003). Adicionalmente, 

salvaguardas contratuais assim como partilha de património podem fortalecer o relacionamento entre 

as duas empresas prevenindo comportamentos oportunistas (Cox, 2001). 

 

Abastecimento Sincronizado 

No Abastecimento Sincronizado (Parceria Tipo III) o fornecedor usa a informação do comprador de 

maneira a planear o próprio abastecimento com os seus fornecedores e as suas próprias actividades 

produtivas (Holgweg et al., 2005). A informação partilhada pelo comprador consiste em ordens de 

encomenda, informação sobre previsão de vendas, níveis de consumo de materiais e de stock 

disponível. De maneira a atingir o abastecimento sincronizado, ambos os parceiros tem que trabalhar 

juntos de forma a definir um objectivo comum para toda a cadeia. Kim (2006) definiu três passos para 

a sincronização: 1 – alinhar a estratégia da cadeia de abastecimento em torno do novo modelo de 

negócio, 2 – reengenharia de redes e processos de forma a obter mais eficiência e resposta, 3 – 

sincronizar processos internos e externos e sistemas. 

 

Aliança Integrada 

Segundo a terminologia de Zinn & Parasuraman (1997), uma aliança integrada (Parceria Tipo III) 

acontece quando a intensidade da relação é elevada e tem uma vasta amplitude de serviços 

incluídos. Este tipo de relacionamento, desenvolve-se geralmente ao longo de um extenso período de 

tempo, onde os parceiros gradualmente expandem e fortalecem a sua interacção. Durante um 

período inicial, novos serviços são incorporados na aliança, e a interacção entre as duas empresas 

torna-se mais intensa à medida que se vai conhecendo melhor o parceiro, integrando os sistemas e 

aprender de forma conjunta como ultrapassar os problemas que vão surgindo (Frey et al., 1993). As 

alianças deste tipo não têm que ser necessariamente todas iguais, pois podem ser baseadas em 

diferentes serviços logísticos, mas no entanto possuem em comum sistemas que permitam garantir a 

consistência e a velocidade das entregas, sistemas baseados em EDI que possibilitem o aviso de 

encomendas em trânsito, e por fim, sistemas de troca de informação sobre o encomendas e 
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programas de gestão de inventário conjuntos. Estes vários tipos de troca de informação permitem aos 

fornecedores reduzir os seus custos de produção, armazenamento e inventário, mas também resulta 

em menos rupturas de stock nas lojas de venda a retalho. Finalmente, e para além deste tipo de 

relacionamento ser largo em amplitude, é ainda muito intenso, principalmente da perspectiva do 

fornecedor, visto ser quase obrigatório este ter que efectuar investimentos específicos à relação (por 

exemplo, em sistemas de informação compatíveis com o seu cliente), e também ter que designar uma 

equipa transversal de especialistas de forma a gerir a relação da melhor forma (Bowersox & Cooper, 

1992). 

Exemplos concretos de alianças integradas são os chamados 3PL e 4PL (third-party logistics e fourth-

party logistics respectivamente). 3PL é um tipo de parceria onde um operador logístico externo ao 

relacionamento entre o fornecedor e o comprador, é responsável por toda, ou apenas parte, da 

gestão de materiais, informação ou distribuição desta relação (Simchi-Levi et al., 2003). Ou seja, ao 

invés de oferecer apenas um serviço isolado de transporte físico, estas empresas oferecem também 

soluções logísticas completas, que incluem por exemplo o planeamento do transporte e o 

armazenamento de materiais. Esta parceria é geralmente a longo prazo (Lumsden, 2006). 

São várias as vantagens do uso de 3PL, sendo a principal, permitir à empresa que contrata estes 

serviços concentrar-se na sua área de negócio em vez da gestão de materiais. Outra vantagem é o 

aumento da flexibilidade tecnológica, pois devido à rápida taxa de mudança da tecnologia nos dias de 

hoje, os operadores logísticos são obrigados a actualizar frequentemente os seus equipamentos, 

visto serem parte integrante da sua área de negócio, situação que seria difícil de implementar na 

empresa fornecedora ou compradora dado que muitas vezes não possuem tempo, recursos, ou o 

conhecimento necessário para actualizarem constantemente os seus sistemas de informação 

logísticos. Por fim existe ainda um aumento da flexibilidade geográfica (o uso de armazéns de 

operadores logísticos podem permitir a uma empresa cumprir exigências dos seus clientes sem ter 

que comprometer capital com o aluguer ou construção de novas instalações), e da flexibilidade de 

recursos e força laboral (os gestores podem tornar custos fixos em custos variáveis de forma a reagir 

mais rapidamente a mudanças nas condições do negócio) (Simchi-Levi et al., 2003). 

Existem no entanto desvantagens no uso de 3PL, já que em virtude da entidade externa controlar 

processos logísticos de uma empresa, significa que esta irá ficar extremamente dependente do 

operador logístico. A empresa transportadora irá obter uma visão clara do negócio do seu cliente e 

em adição irá produzir um serviço tão complexo e único que não poderá ser realizado directamente (a 

curto prazo) por qualquer outro operador logístico. 

Finalmente, e ainda no domínio das alianças integradas existe a parceria do tipo 4PL. Este tipo de 

parceria, mais complexo e integrado do que o 3PL, consiste numa maior responsabilidade da gestão 

da cadeia logística. Na verdade neste tipo de parceria existe uma empresa integradora que tem como 

função gerir todas as actividades logísticas na cadeia de abastecimento e tem ainda como objectivo 

optimizá-la. É frequente a empresa responsável por esta integração ter apenas propriedade sobre as 
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tecnologias de informação e os recursos humanos necessários para a gestão da cadeia de 

abastecimento (Lumsden, 2006). 

 

3.2. Modelos de desenvolvimento de parcerias 

Vários trabalhos na literatura baseados tanto em dados empíricos como teóricos sustentam a ideia de 

superioridade das parcerias sobre outros tipos de relação entre fornecedor e comprador (Dyer, 1996). 

Conhecidas as vantagens e desvantagens de uma parceria, existe a necessidade de aplicar estes 

conhecimentos teóricos à realidade empresarial de forma a maximizar a criação de valor, o que é 

feito através de modelos de desenvolvimento de parcerias. O objectivo comum destes modelos é a 

criação de uma estrutura para os factores que influenciam a formação deste tipo de relacionamento, a 

sua gestão ao longo do tempo, e os benefícios e/ou malefícios da relação (Lambert et al., 2004). 

Dentro destes modelos pode-se considerar diferentes tipos de relacionamento de onde se destacam: 

(1) relacionamento segundo a importância e o impacto operacional da transacção; (2) relacionamento 

segundo o nível de colaboração no planeamento e inventário; (3) relacionamento baseado em 

alianças logísticas. 

 

3.2.1. Tipos de relacionamento segundo 
importância e impacto operacional da transacção 

De forma a ajudar a escolher a parceria que se ajusta de forma preferencial a uma relação, Saccani & 

Perona (2007) afirmam que algumas das classificações feitas anteriormente neste capítulo poderão 

ajudar a perceber as características da interacção e cooperação presentes em cada relacionamento. 

Partindo desta premissa duas dimensões foram criadas: impacto operacional e importância da 

transacção. 

Impacto operacional de uma troca refere-se à sua importância do ponto de vista operacional, estando 

ligado a questões de volume (tanto de bens como de informação), frequência, estrutura de custos 

(custo unitário, de armazenamento, ruptura de stock, produtos obsoletos, gestão de ordens) e 

necessidade de interacção. 

A Importância da transacção envolve o nível de personalização e complexidade do produto 

transaccionado (número de diferentes tecnologias incluídas e grau de inovação), o impacto no 

produto final caso se trate de um componente (número e características dos pontos de interacção 

com o produto final, qualidade e performance), grau de diferenciação, risco relacionado com o 

fornecimento, concentração de mercado tanto do lado da procura como da oferta, número de 

fornecedores disponíveis com capacidade inovativa e de design, e existência de tecnologias 

alternativas ou substitutas. Esta dimensão determina então a necessidade de cooperação num 

relacionamento (Saccani & Perona, 2007). 
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Pode-se então afirmar que estas duas dimensões ligam as características do contexto da transacção 

ao tipo de relação que melhor se adequa às duas empresas. Por exemplo, um crescimento do 

impacto operacional aumenta a necessidade de interacção entre empresas, na tentativa de melhorar 

a eficácia e a eficiência das operações, enquanto um crescimento da importância da transacção 

realça a necessidade do aumento da cooperação entre as entidades. Posteriormente, as dimensões 

em causa relacionam-se com quatro diferentes tipos de relacionamento descritos anteriormente 

(Relacionamento Tradicional – Arm’s Length, Parcerias Baseadas num Projecto – Parceria Tipo I, 

Relações Operacionais – Parceria Tipo II, e Parcerias Evoluídas – Parceria Tipo III) como indicado na 

Figura 3. 
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Figura 3 - Tipos de relacionamento segundo a importância e o impacto operacional da 
transacção (fonte: Saccani & Perona, 2007) 

 

Como a Figura 3 indica, para um contexto onde o componente transaccionado seja por exemplo um 

item de elevada importância que necessite de um alto nível de personalização, e devido ao 

envolvimento de grandes e frequentes volumes de compra, o impacto operacional seja alto, é 

sugerido que se crie uma relação do tipo Parceria Evoluída (Parceria Tipo III). Em particular, quando 

a complexidade do componente é devido ao grande índice tecnológico ou à importância que este tem 

na qualidade e performance do produto final, o fornecedor pode actual como entidade principal na 

resolução de problemas graças à sua capacidade técnica e de design (Wood et al., 1996). 

Consequentemente, é natural haver um leque reduzido de fornecedores alternativos, o que aconselha 

a existência de uma relação coordenada e de cariz cooperativo. De forma a evitar situações de 

excesso de capacidade em relação à procura num determinado período, é de igual interesse por 

parte dos fornecedores a criação de laços de maior proximidade com certos clientes chave, 

oferecendo produtos e serviços personalizados, através de inventários dedicados, entregas 

frequentes, práticas de encomendas automáticas e por exemplo VMI (Saccani & Perona, 2007). 

Para casos onde o componente transaccionado é simples e padronizado, não tendo especial impacto 

na imagem ou desempenho do produto final e existem fornecedores alternativos disponíveis no 

mercado, existe uma importância da relação baixa. No entanto, se os fornecedores são solicitados 

com uma grande frequência devido ao elevado volume de compra ou ao impacto que tem no produto 
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final, uma Relação Operacional (Parceria Tipo II) é a aconselhada. Um relacionamento envolvendo 

acordos do ponto de vista logístico pode garantir o nível de serviço desejado a um preço razoável. 

Neste caso, o objectivo principal será gerir o fluxo de materiais maximizando a eficiência do mesmo, 

através do planeamento de entregas frequentes, flexibilidade das encomendas em termos de volume 

e tempos de entrega e projectos de melhoria contínua (De Maio & Maggiore, 1992; Handfield et al., 

2000). 

Parcerias Baseadas num Projecto (Parceria Tipo I) surgem quando o componente comercializado é 

personalizado e dotado de uma grande complexidade, mas a frequência e os volumes das aquisições 

são respectivamente ocasionais e baixos. Esta relação é caracterizada pela troca de know-how e 

materiais, em projectos que envolvem o design de produtos, processos e compra de equipamentos. 

Finalmente, o Relacionamento Tradicional (Arm’s Length) é adequado para produtos com baixo nível 

operacional e baixa importância da transacção, não sendo geralmente necessária a integração de 

actividades logísticas ou de design. Nesta situação, os fornecedores devem produzir os seus 

produtos a preços baixos e obter uma quota de mercado substancial de forma a conseguirem 

alcançar economias de escala, garantindo ao mesmo tempo a qualidade e o nível de serviço prestado 

ao cliente. Em contextos onde a função do fornecedor é fazer a montagem de componentes, os 

clientes têm liberdade suficiente para escolher entre um grande número de fornecedores, e 

negociarem de forma favorável os preços graças ao maior poder financeiro que detêm e à 

competição existente a montante da sua posição na cadeia de abastecimento. Esta relação é ainda 

aconselhada quando o bem comprado apresenta alguma complexidade tecnológica mas está 

facilmente disponível em vários fornecedores. 

Depois de avaliar que tipo de relação melhor se adequa a cada par cliente fornecedor é necessário 

definir as diferentes formas de integração a serem adoptadas. Estas formas de integração podem ser 

definidas em função da gestão dos processos de interface, e podem ser agrupadas pelas suas áreas 

de actuação: gestão de operações, gestão de tecnologia e planeamento estratégico. De seguida é 

apresentada uma breve descrição de cada um destes agrupamentos com a inclusão de exemplos 

representativos (Saccani & Perona, 2007). 

A gestão de operações irá explorar a coordenação dos processos logísticos e de produção do 

parceiro. Exemplos utilizados são entregas frequentes em lotes reduzidos, VMI, certificações de 

qualidade, mediação de compras, planeamento e controlo de operações e gestão de distribuição 

coordenada. 

Gestão de tecnologia faculta a coordenação e o envolvimento de fornecedores dentro das actividades 

de desenvolvimento de tecnologia, processos e produto do cliente, que podem ir desde o design da 

gestão da cadeia de valor, re-design conjunto de processos, co-design e inovação tecnológica 

coordenada. 

Por fim, o planeamento conjunto estratégico é vocacionado para a troca de informação sobre os 

objectivos de negócio e de mercado, e têm o envolvimento directo da gestão de topo. Este 
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planeamento estratégico é considerado como um processo de interface assim como a logística e o 

desenvolvimento de produto. Exemplos deste planeamento são os planos coordenados de 

focalização de negócio assim como para a expansão de mercado e/ou geográfica. 

A adopção de forma de integração na gestão de operações é típica de uma Relação Operacional 

(Parceria Tipo II), enquanto por outro lado, o uso das mesmas pertencentes ao agrupamento de 

gestão de tecnologia é característico de Parcerias Baseadas em Projectos (Parceria Tipo I). Por sua 

vez, as Parcerias Evoluídas (Parcerias Tipo III) usam as formas de integração de todos os três 

campos, em ordem a satisfazer os requisitos de interacção e cooperação em diferentes áreas e 

actividades (Saccani & Perona, 2007). 

 

3.2.2. Tipos de relacionamento segundo o nível de 
colaboração no planeamento e inventário 

Holweg et al. (2005), estudaram como diferentes estratégias de colaboração entre clientes e 

fornecedores se enquadram segundo o tipo de matérias-primas, componentes e/ou produtos 

transaccionados e consoante a sua participação em duas vertentes: reabastecimento de inventário e 

colaboração a nível de planeamento/previsão de vendas. A Figura 4 mostra como se dispõem as 

colaborações em função dos dois critérios. 
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Figura 4 - Relacionamentos segundo o nível de colaboração no planeamento e inventário 
(fonte: Holweg et al., 2005) 

 

Após conhecer as diferentes estratégias de colaboração existentes, é necessário definir qual delas é 

a mais apropriada para cada fornecedor. Barros et al. (2008) propuseram uma estrutura de apoio a 

esta decisão baseada em dois passos. O primeiro passo consiste em medir os diferentes factores de 

decisão (apresentados de seguida), e o segundo passo avalia essas medições através de uma 

estrutura que posteriormente levará à escolha da estratégia de colaboração. 
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Factores de decisão 

Os factores de decisão relevantes para a dedução da estratégia de colaboração a ter com o 

fornecedor são: (1) Volume de compra, (2) Risco de fornecimento, (3), Volatilidade da procura, (4) 

Importância do comprador para o fornecedor, (5) Tempo de aprovisionamento, e (6) prazo de 

validade do produto. Estes factores foram identificados através de sessões de brainstorming com 

gestores de empresas. Como primeiro passo para a escolha da estratégia colaborativa, as empresas 

medem os factores de decisão para cada produto e fornecedor, classificando-os numa escala com 

três parâmetros: baixo, médio, alto. 

 

Volume de compra 

Na base para identificar se um volume de compra é alto, médio ou baixo está uma análise ABC 

(Frazelle, 2002, Vollmann et al., 2004) feita por grupo de material. Cada grupo de material inclui 

diversos itens com diferentes características, tais como forma, tamanho ou cor. Em casos de 

existirem vários fornecedores é necessário fazer uma análise sequencial, primeiro por grupo de 

material e de seguida por fornecedor. Se apenas um fornecedor é responsável pelo fornecimento de 

itens de vários grupos de material, uma análise independente por fornecedor é adicionalmente 

necessária. A Figura 5 mostra as várias combinações entre estratégias de fornecimento e a 

diversidade de fornecedor, assim como a análise ABC recomendada para cada situação. Em vez de 

volume de compra, em alternativa, pode ser utilizado o volume consumido, visto que esta informação 

pode ser mais fácil de reunir. 
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Um volume de compra elevado significa grande importância para o comprador e assim, dependendo 

dos restantes factores de decisão, Troca de Informação, VMI ou Abastecimento Sincronizado 

(respectivamente Parceria Tipo I, II, e III) são as estratégias recomendadas. Por outro lado, um baixo 

volume de compra não justifica o investimento em abastecimento sincronizado e assim apenas 

Cadeia de Abastecimento Tradicional (Arm’s Length), Troca de Informação (Parceria Tipo I) ou VMI 

(Parceria Tipo II) podem ser escolhidos. 
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Risco de fornecimento 

O risco de fornecimento considerado por Barros et al. (2008), é a possibilidade de falha de entrega 

por parte dos fornecedores, que pode ser calculado através de uma análise da performance de 

entregas, para além da qualidade, capacidade, tecnologia utilizada, situação financeira e resposta em 

casos de acidentes ou desastres naturais do fornecedor (Norrman & Jansson, 2004; Wu et al., 2006). 

Quando o risco de fornecimento e o valor dos produtos comprados são elevados, ambas as partes 

têm que trabalhar de maneira a reduzir o risco através da sincronização de processos e de outros 

melhoramentos de performance. O risco de fornecimento reflecte também o nível de confiança que o 

comprador tem para com o fornecedor. Como o VMI necessita de um elevado nível de confiança 

(visto que o comprador dá ao fornecedor a responsabilidade total de reabastecimento), apenas é 

aconselhável para valores baixos e médios de risco de fornecimento. 

 

Volatilidade da procura 

Volatilidade da procura é a mudança ao longo do tempo da previsão da procura. A precisão da 

previsão mede o desvio entre a procura real e a procura prevista, enquanto a volatilidade da procura 

mede o desvio entre duas previsões em dois períodos diferentes. A volatilidade da procura só 

influência a escolha da estratégia de colaboração se o valor do produto comprado for alto, visto que, 

se o valor de compra for médio ou baixo, uma grande volatilidade da procura pode ser compensada 

com o aumento dos stocks de segurança. Para uma grande volatilidade, a decisão está dependente 

do tempo de aprovisionamento, pois para valores altos e médios deste tempo, é arriscado deixar a 

tarefa de reabastecimento com o fornecedor, sendo para este caso recomendado a relação de 

Abastecimento Sincronizado (Parceria Tipo III) (Barros et al., 2008). 

 

Importância do comprador para o fornecedor 

A relevância estratégica do comprador para o fornecedor pode ser conseguida através de aspectos 

quantitativos (tais como grandes volumes de compras) ou medidas qualitativas (como parcerias em 

investigação e desenvolvimento, transferência de know-how, e estimativas de receitas futuras). Outro 

indicador da importância do comprador para o fornecedor é o nível de personalização dos bens 

transaccionados (Lampel & Mintzberg, 1996). Quando estes produtos são altamente personalizados, 

a importância é seguramente maior do que num caso onde o produto segue as características 

padrão, pois este teve que ser desenvolvido e produzido de acordo com as especificações do cliente. 

A implementação de estratégias que impõe mudanças nos processos do fornecedor são apenas 

viáveis quando o comprador assume um papel de grande relevância, pois de outra forma, a 

motivação do fornecedor para o desenvolvimento da nova estratégia iria ser baixo ou em muitos 

casos nulo. Assim, estratégias como VMI (Parceria Tipo II) e Abastecimento Sincronizado (Parceria 

Tipo III) só devem ser consideradas no caso de o cliente ser de grande importância para o 

fornecedor. 
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Tempo de aprovisionamento 

Tempo de aprovisionamento é definido como o tempo dispendido entre a colocação da ordem de 

compra até à chegada desse material às instalações do cliente (Narahari et al., 2000; Bertolini et al., 

2007). Um tempo de aprovisionamento superior a seis semanas é considerado elevado, entre duas a 

seis semanas médio, e inferior a duas semanas é considerado baixo. 

A redução do tempo de aprovisionamento é essencial para cadeias de abastecimento que têm como 

objectivo o aumento da resposta e a diminuição dos custos de inventário. Valores médios e elevados 

do tempo de aprovisionamento necessitam de uma maior troca de informação e de coordenação 

entre as entidades, do que para valores inferiores. Apesar disto, uma Cadeia de Abastecimento 

Tradicional (relação do tipo Arm’s Length) é recomendável para valores médios e elevados do tempo 

de abastecimento, em situações onde o valor de compra, o risco de fornecimento, e a importância do 

comprador para o fornecedor são reduzidas, e ao mesmo tempo o produto transaccionado tenha um 

prazo de validade médio ou alto, visto que neste caso um elevado valor do tempo de 

aprovisionamento pode ser compensado com o aumento de stocks de segurança (Barros et al., 

2008). 

 

Prazo de validade 

Prazo de validade é o período de tempo garantido pelo fornecedor em que o material vendido 

mantém todas as suas características e especificações normais. Um prazo de validade inferior a seis 

meses é considerado baixo, entre seis a doze meses médio, e é considerado elevado se 

compreender um período superior a doze meses. Para produtos em que os valores de compra e o 

risco de fornecimento são baixos ou médios, o comprador tem uma baixa importância para o 

fornecedor e o tempo de aprovisionamento é médio ou alto, a estratégia de colaboração Troca de 

Informação (Parceria Tipo I) é aconselhável em casos onde o prazo de validade seja reduzido, pois 

neste caso existe o risco de se passar a ter em armazém produtos fora desse prazo Barros et al. 

(2008). 

Depois de estimar todos os factores de decisão, é necessário fazer a sua avaliação de forma a decidir 

qual a estratégia de colaboração que melhor se adapta as características do fornecedor e do 

comprador, e ao tipo de matéria-prima, componente ou produto negociado entre as duas entidades. O 

próximo passo a tomar depois de a estratégia ter sido escolhida, é compara-la com a relação 

existente e estabelecer um plano de acção. No entanto, antes da implementação das novas 

directrizes do novo relacionamento, é sugerida uma investigação aos fornecedores com o intuito de 

esclarecer se esses têm as competências necessárias para o cumprimento das novas obrigações, 

como são os casos de tecnologias de informação e capacidade de gestão de inventários para a 

implementação do VMI (Barros et al., 2008). 
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3.2.3. Tipos de relacionamento baseados em 
alianças logísticas 

Neste tipo de relacionamento, compradores, fornecedores e operadores logísticos responsáveis pela 

distribuição de bens, envolvem-se em relações comerciais desenhadas para reduzir os custos 

conjuntos de duas ou mais empresas. Com o fim de classificar este tipo de relacionamento, é 

proposta uma tipologia assente em duas dimensões, amplitude (definida como o alcance do serviço a 

ser incluído na aliança) e intensidade (extensão do envolvimento directo entre parceiros) (Zinn & 

Parasuraman, 1997). 

Na abordagem tradicional de negócio, tipicamente os compradores negoceiam em simultâneo com 

vários fornecedores, e consignam a encomenda para aquele que garante o melhor preço e 

combinação de serviços para um determinado produto. Por sua vez os fornecedores, possuem um 

departamento de vendas que tem como objectivo receber encomendas individuais dos seus clientes, 

através de vendedores que acompanham este processo na tentativa de angariar o maior número 

possível de encomendas que posteriormente será convertido em lucro. A interacção entre o cliente e 

o fornecedor é feita de forma geralmente intermitente e cingida a certos estados do processo de 

encomenda (negociação, lançamento da ordem de encomenda, serviço pós-venda) e aos contactos 

entre os vendedores e o pessoal do departamento de compras das duas empresas (Poist, 1986).  

Segundo esta abordagem, as entidades preocupam-se apenas com a sua própria estrutura de custos, 

rentabilidade e aspectos logísticos, abstraindo-se completamente da situação alheia (Langley et al., 

1992). Por exemplo, no caso de o cliente impuser uma janela de entrega demasiado restritiva, os 

custos do fornecedor têm que necessariamente subir pois é obrigado a usar a sua frota de 

distribuição de forma ineficiente. Se por outro lado, o fornecedor se atrasa constantemente durante o 

período de entregas, os custos do cliente aumentam devido ao facto de este ter que manter um 

inventário maior de forma a garantir as suas operações até ser feita nova entrega. Reconhecer e 

identificar estas interdependências entre cliente e fornecedor nem sempre é simples, e é esta a 

principal razão para que as alianças estratégicas baseadas em colaborações logísticas tenham 

começado a ter sucesso. O principal objectivo deste tipo de alianças é assim gerir e minimizar a 

estrutura de custos conjunta, enquanto simultaneamente consolida as posições de mercado dos dois 

parceiros (Bowersox et al., 1995; Novack et al., 1992). 

Um relacionamento desta natureza envolve vulgarmente algum tipo de troca de informação entre a 

empresa vendedora e a compradora. Por exemplo, o cliente pode partilhar as suas previsões de 

vendas com o seu fornecedor para que este último possa programar a sua produção e consequente 

distribuição, de uma forma mais eficiente do que seria possível na ausência de tais dados. As 

posteriores reduções de custos (por exemplo, redução do tempo de aprovisionamento e menor nível 

de inventário) serão partilhadas pelas duas partes envolvidas na relação. Existe assim uma variedade 

de serviços que o fornecedor pode aplicar de forma a reduzir os custos do seu cliente (Buzzell & 

Ortmeyer, 1995). Exemplos desta redução são: entregas sem atrasos (permitem ao cliente operar 
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com menores inventários), entregas frequentes e em menores quantidades, maior controlo sobre 

entregas (entregas do produto certo, na quantidade certa e no local certo), e aviso prévio de 

despacho de ordens (permite o aumento da eficiência de planeamento do pessoal e equipamento 

responsável pela descarga) (Davis, 1993). 

Devido ao facto de existirem numerosas combinações de serviços que dão origem a várias 

possibilidades de alianças estratégicas a nível logístico, (Zinn & Parasuraman, 1997), propuseram 

uma classificação simples deste tipo de alianças, com base em duas dimensões que reflectem o 

alcance e a natureza dos serviços logísticos. 

 

Amplitude de uma aliança 

A amplitude de uma aliança é definida como a profundidade de serviços a serem incluídos. Enquanto 

algumas colaborações têm um largo leque de serviços utilizados, outras incorporam um número 

relativamente limitado de actividades. No entanto, é importante referir que uma aliança caracterizada 

por uma vasta quantidade de serviços, não é necessariamente mais eficaz ou melhor do que uma 

com uma amplitude estreita. Ambos os tipos de amplitude podem ser de igual forma eficiente sob 

condições apropriadas (Zinn & Parasuraman, 1997). 

 

Intensidade de uma aliança 

O envolvimento directo entre parceiros, não só no estabelecimento do relacionamento mas também 

no desempenho dos serviços logísticos inerentes ao dia-a-dia da relação é definido como intensidade 

de uma aliança. Indicadores desta intensidade podem ser por exemplo, a dimensão relativa dos 

activos investidos (software e equipamento especializado tais como camiões ou espaço de armazém) 

e o número de horas de trabalho dedicadas exclusivamente a manter a relação. Quanto maior for a 

intensidade da relação, maiores serão as dificuldades e os custos quando chegar a altura de 

dissolução do relacionamento (Weitz & Jap, 1995). Em oposição, em alianças caracterizadas por uma 

baixa intensidade, as entidades podem separar-se com relativa facilidade, e uma das empresas pode 

rápida e facilmente substituir o seu parceiro. 

 

Tipologia da aliança 

As dimensões de amplitude e intensidade podem ser combinadas de forma a criar uma classificação 

da aliança com base nas duas dimensões em simultâneo, ou seja, larga ou estreita amplitude e alta 

ou baixa intensidade. 
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Figura 6 - Tipos de relacionamento baseados em alianças logísticas (fonte: Zinn & 
Parasuraman, 1997) 
 

A existência de relações de sucesso neste campo sugere que cada um dos quatro tipos de aliança 

aqui descritos não é necessariamente melhor ou pior do que qualquer outro, podendo ser eficiente na 

perspectiva de custos em determinadas condições. 

Uma Aliança Integrada (Parceria Tipo III) devido à larga amplitude e à alta intensidade de 

relacionamento entre comprador e fornecedor produz uma organização em rede, na medida em que 

cada entidade se torna uma extensão da empresa do seu parceiro. Exemplos de alianças integradas 

são os casos de 3PL e 4PL descritos anteriormente. Um envolvimento logístico tão próprio como este 

maximiza o potencial de redução de custos das duas empresas e melhora significativamente o nível 

de serviço prestado ao cliente (e seus clientes finais), trazendo finalmente a oportunidade aos 

parceiros de obter vantagens competitivas sustentáveis no mercado do cliente final. No entanto tem 

algumas desvantagens como os avultados investimentos financeiros, uma implementação algo lenta 

quando comparada com os outros tipos de relacionamento e uma dificuldade em trocar de parceiro 

numa fase adiantada da relação (Zinn & Parasuraman, 1997). 

Devido à sua natureza, as Alianças Extensivas (Parceria Tipo II), são tipicamente formadas entre um 

comprador e um operador logístico que tenha já em sua posse as infra-estruturas e experiencia 

necessárias para oferecer um largo e vasto número de serviços logísticos. Assim, o investimento em 

tempo e esforço por parte do cliente em estabelecer o relacionamento é relativamente reduzido. No 

entanto, estas características, aliadas ao uso de recursos e activos limitados exclusivos à relação (ou 

seja, devido à baixa intensidade), implicam que os serviços incluídos sejam serviços padrão, com 

algumas pequenas modificações de forma a cumprir especificações do cliente. Do ponto de vista do 

cliente, as Alianças Extensivas (Parceria Tipo II) são apropriadas para produtos que são periféricos 

(por exemplo, produtos de manutenção, reparação e de escritório), e não de uma importância relativa 

elevada (por exemplo, matérias-primas) (Zinn & Parasuraman, 1997). 

As Alianças Focalizadas (Parceria Tipo I) apresentam assim uma alternativa para o cliente que quer 

beneficiar da uma maior eficiência de custos presente em relações intensas mas por razões 

estratégicas ou competitivas, deseja manter certos tipos de informação confidenciais (planos de 

produção, previsão de vendas, etc.), ou em manter controlo sobre certas funções (processo de 
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compras, gestão de inventário). Uma Aliança Focalizada (Parceria Tipo I) é especialmente apropriada 

quando a empresa compradora é muito maior (e daí ser mais dominante e proeminente no mercado) 

do que o seu potencial parceiro logístico. Por esta razão, tem também o poder de persuasão 

necessário para convencer o seu parceiro a fazer investimentos para desempenhar eficazmente as 

funções logísticas que tem a cabo. Em conclusão, este tipo de aliança é vocacionado para empresas 

que pretendem construir relações logísticas intensas, mas que devido a considerações 

organizacionais ou estratégicas não pretendem um nível de relacionamento tão íntimo como nas 

Alianças Integradas ou Extensivas (Parceria Tipo III e II respectivamente). 

Finalmente, as Alianças Limitadas (Arm’s Length), pela baixa intensidade e amplitude, são pontos de 

partida ideias para empresas que desejem criar um caminho com vista a parcerias mais evoluídas. 

Alianças Limitadas (Arm’s Length), oferecem oportunidades de custo e risco reduzidas para que as 

empresas compradoras possam experimentar e ganhar algum conhecimento e experiência sobre 

diferentes formatos da relação antes de se aventurarem em relações com formatos mais amplos e 

profundos. Para além de servirem como passo inicial no processo evolucionário na fundação de 

alianças, podem ainda ser casos de relacionamentos estáveis e duradouros que não necessitam de 

maior integração. 

 

3.3. Conclusões 

Com o intuito de sistematizar o processo de criação de parcerias entre a Brisa e os seus 

fornecedores e avaliar o estado deste tipo de relações, foi efectuada uma revisão da literatura 

segundo a temática das parcerias entre empresas, respectivas características e tipos de 

relacionamento. Esta revisão da literatura, apresentada neste capítulo, inclui ainda um estudo sobre 

modelos de desenvolvimento de parcerias e os factores que influenciam cada estrutura e tipo de 

relacionamento.  

A revisão da literatura permitiu identificar a metodologia a adoptar nesta dissertação para resolver o 

problema em estudo. Esta tem como base o modelo proposto por Lambert et al. (1996). Este modelo 

irá ser utilizado devido ao seu grau de flexibilidade (pode ser aplicado a vários tipos de indústrias, de 

clientes e de fornecedores), e em virtude do seu sistema de implementação sequencial e detalhado. 

Esta metodologia foi aplicada por Knemeyer et al. (2003) a operadores logísticos e mais tarde revista 

por Lambert et al. (2004) o que lhe confere alguma robustez e validação. O capítulo seguinte 

descreve em detalhe a metodologia a utilizar. Esta metodologia em conjunto com o estudado ao 

longo deste capítulo irão permitir abordar o problema descrito no capítulo 2. 
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Figura 7 - Dinâmica da parceria (fonte: Lambert et al., 1996) 
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4. Metodologia a utilizar 

Este capítulo contém a descrição da metodologia utilizada para resolver o problema em estudo. 

 

Com o intuito de ajudar as empresas a escolher com que tipo de relação se poderia tirar mais frutos 

de um relacionamento, Lambert et al. (1996) propuseram um modelo criado a partir de várias 

entrevistas e de uma extensa revisão da literatura de casos de estudo sobre relacionamentos inter-

empresariais. Este modelo tem três elementos principais: os factores impulsionadores, facilitadores e 

componentes, que conduzem a resultados como mostrado na Figura 7. Impulsionadores são razões 

incontornáveis para formar uma parceria. Facilitadores são factores que favorecem o ambiente 

corporativo e que fomentam o crescimento e desenvolvimento da parceria. E por fim, componentes 

são as actividades e processos conjuntos usados para construir e sustentar a parceria. Os resultados 

reflectem neste modelo a performance da relação de parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para a avaliação do desenvolvimento da relação, Lambert et al. (1996) construíram no seu modelo 

uma metodologia para avaliar cada um dos factores que compõem o relacionamento. 
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As avaliações dos impulsionadores e facilitadores são feitas através do preenchimento de inquéritos, 

incluídos nos Anexos A e B respectivamente. O inquérito de avaliação de impulsionadores é 

constituído por quatro questões, enquanto o questionário de avaliação de facilitadores é composto 

por nove. 

O preenchimento destes inquéritos permite traduzir em pontuações as razões para formar uma 

parceria assim como perceber se o ambiente corporativo entre a empresa e o potencial parceiro em 

estudo é adequado visto cada questão ter um valor associado. Valores elevados destas pontuações 

reflectem maiores razões para se formar uma parceria (no caso dos impulsionadores), e uma maior 

compatibilidade entre o ambiente das duas empresas (para o caso da avaliação de facilitadores). É 

através da combinação destas pontuações que o relacionamento é caracterizado e posteriormente 

definido pelos componentes da parceria (presentes no Anexo C e descritos na secção 4.4). 

Este modelo e o seu sistema de avaliação serão explorados ao longo deste capítulo e a sua 

aplicação será feita num conjunto de parcerias em avaliação no Departamento de Inovação e 

Tecnologia da Brisa, empresa sobre a qual incide o trabalho. 

A fim de perceber cada um dos elementos acima referidos estes serão de seguida caracterizados. 

 

4.1. Impulsionadores 
Ambas as partes envolvidas têm que acreditar que vão retirar benefícios significativos em uma ou 

mais áreas e que essas vantagens não seriam passíveis de obter sem a criação da parceria. 

Segundo Lamber et al. (1996) os principais benefícios que impulsionam o desejo de formar uma 

parceria são: eficiência de custos e de activos, melhorias do serviço prestado ao cliente, vantagens 

de marketing e estabilidade ou crescimento de lucros. 

 

Eficiências de custos/activos 

O potencial de redução de custos proporciona uma forte razão para a criação de uma parceria. Uma 

integração mais próxima de actividades pode levar à redução dos custos de transporte, dos custos de 

manuseamento de material, custos de informação, custos do produto e pode ainda aumentar as 

eficiências de gestão. Uma parceria pode também aumentar o desenvolvimento e o uso de 

equipamento e processos especializados entre os parceiros, sem existir o medo de transferência de 

tecnologia para um concorrente. 

 

Serviço prestado ao cliente 

A integração de actividades da cadeia de abastecimento através de parcerias pode muitas vezes 

conduzir a melhorias de serviço prestado ao cliente sobre a forma de reduções de inventário, 

menores tempos de ciclo e informação mais precisa e oportuna. 
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Vantagens de marketing 

Uma terceira razão para a criação de uma parceria é para ganhar vantagens de marketing. Uma forte 

integração entre duas organizações pode neste campo resultar em: melhorias no “marketing mix” da 

empresa, maior facilidade de penetração em novos mercados e proporcionar melhor acesso à 

tecnologia e inovação. 

 

Estabilidade/Crescimento de lucros 

Por fim, o potencial para melhorias do lucro é um forte impulsionador para a maioria das parcerias. O 

fortalecimento de um relacionamento leva muitas vezes a compromissos de longo prazo (geralmente 

de volume), diminuição da variação das vendas, uso em conjunto de activos e outros recursos bem 

como a bem como a criação de melhorias que aumentam a rentabilidade (Noordeweir et al., 1990). 

Embora a presença de fortes impulsionadores seja necessário para o sucesso da parceria, os 

impulsionadores por si só não garantem o sucesso, pois os benefícios provenientes dos 

impulsionadores devem ser sustentáveis a longo prazo. Se por exemplo, as vantagens de marketing 

ou eficiências de custos de uma relação podem ser facilmente igualados por um concorrente, a 

probabilidade de sucesso da parceria a longo prazo é claramente reduzida.  

 

4.1.1. Avaliação de impulsionadores 
Depois de conhecer os vários factores impulsionadores para a criação de uma parceria, é de seguida 

necessário averiguar se para determinado relacionamento existem de facto impulsionadores (por 

parte de ambas as empresas), como ainda se os existentes são suficientes para prosseguir com a 

fundação e o desenvolvimento da colaboração. É pouco provável que as razões para o 

desenvolvimento de uma relação mais próxima sejam as mesmas para ambas as entidades, mas não 

obstante estas a existirem têm de ser muito fortes. Por sua vez os impulsionadores devem ser 

suficientemente robustos fornecendo desta forma às duas partes, expectativas realistas dos 

benefícios provenientes do reforço do relacionamento. Logo, cada parte deve avaliar 

independentemente o peso dos seus respectivos impulsionadores utilizando o sistema de avaliação 

do modelo (Lambert et al., 1996). 

Este sistema como referido atrás possuiu quatro razões principais que devem ser consideradas numa 

avaliação dos impulsionadores. São elas a eficiência de custos e de activos, melhorias do serviço 

prestado ao cliente, vantagens de marketing e estabilidade ou crescimento de lucros. 

Ambas as entidades envolvidas na potencial parceria devem desenvolver e chegar a um acordo 

segundo metas específicas para cada impulsionador relevante para a relação. De seguida, devem ser 

criados parâmetros para medir cada uma destas metas. Por exemplo, considerando o factor 

impulsionador eficiência de custos/activos, as empresas devem decidir para que produtos e para que 

níveis de redução do custo de materiais estas alterações são relevantes. Assim, uma meta específica 
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de redução de custos deverá ser estabelecida. É ainda importante que cada uma das metas seja 

claramente especificada e acordada com o futuro parceiro pois o sucesso da parceria será avaliado 

segundo o cumprimento destes melhoramentos pretendidos. O sistema de avaliação dos 

impulsionadores do modelo, presente no Anexo A, fornece um inquérito que após preenchido faculta 

uma pontuação com um valor máximo de vinte e quatro pontos. Um valor muito baixo (abaixo de oito 

pontos) indica que os potenciais benefícios obtidos com uma criação de uma parceria são tão baixos, 

que esta não devia ser formada e como tal não será necessário prosseguir com o segundo passo do 

modelo (a avaliação de facilitadores). Uma pontuação superior a oito pontos indica que o modelo 

deverá avançar para o segundo passo, e como tal, os facilitadores da relação deverão ser avaliados. 

Finalmente uma classificação de dezasseis ou mais pontos significa que existe um potencial para 

várias vantagens, e sugere que a parceria deve ser desenvolvida. 

 

4.2. Facilitadores 

Como já foi referido, os impulsionadores indicam a motivação que uma determinada empresa tem 

para a criação e o desenvolvimento de uma relação de parceria com outra empresa, mas muitas 

vezes, mesmo com um forte desejo de construir esta relação, a probabilidade de sucesso é reduzida 

se os ambientes e práticas empresariais não forem favoráveis a um relacionamento chegado. Por 

outro lado, um ambiente favorável que reforça e apoia a integração das duas empresas melhorará o 

sucesso da colaboração. 

Os facilitadores são pois elementos do ambiente corporativo que permitem a uma parceria crescer e 

fortalecer-se de uma forma sustentada, servindo de alicerces a um bom relacionamento. A curto 

prazo, os facilitadores de cada empresa não podem ser desenvolvidos, pois eles ou existem ou não, 

sendo o seu grau de existência determinante se uma parceria é ou não bem sucedida. Estes 

facilitadores incluem: compatibilidade corporativa, técnicas e filosofia de gestão, mutualidade e 

simetria (Lambert et al., 1996). 

 

Compatibilidade corporativa 

Para uma relação integrada ter sucesso os parceiros têm que partilhar os mesmos valores, para além 

de terem culturas e objectivos de negócio que se encaixam uns nos outros. Não necessitam de ser 

exactamente idênticos, mas é fundamental que não colidam entre si. Por exemplo, o peso dado ao 

planeamento estratégico e as abordagens usadas para este planeamento devem ser semelhantes. 

Quanto mais idêntica for a cultura e os objectivos de cada uma das empresas, mais confortáveis os 

parceiros se irão sentir, e consequentemente, existe uma maior probabilidade de a parceria ser um 

sucesso (Deshpande & Webster, 1989). 
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Técnicas e filosofia de gestão 

Outro facilitador extremamente importante é a compatibilidade das técnicas de gestão e suas técnicas 

entre as duas entidades. Enquanto a cultura corporativa muda a um ritmo extremamente lento e os 

objectivos são traçados pela gestão de topo, é num nível mais baixo, na gestão a nível operacional 

que os objectivos são implementados através das suas técnicas e filosofias de gestão, como por 

exemplo, atitude perante empregados e suas formas de poder de decisão, estrutura organizacional, 

importância do trabalho em equipa e o uso e a abordagem de diferentes ferramentas de qualidade. 

 

Mutualidade 

A habilidade de uma determinada equipa de gestão se por no papel do seu parceiro é chamada de 

mutualidade e é um elemento chave na criação de uma parceria. Esta habilidade é normalmente 

expressa como a vontade de desenvolvimento de objectivos comuns, partilha de informação e visão a 

longo prazo. Este ponto é um factor crítico pois uma empresa tem de ser capaz de ter em conta os 

objectivos e aspirações do respectivo parceiro, o que muitas vezes pode levar a uma perda de 

identidade mas ao mesmo tempo ao crescimento da parceria. 

 

Simetria 

Por fim, a probabilidade de sucesso é aumentada quando os parceiros são “demograficamente” 

semelhantes. Esta simetria é descrita em termos de: importância de cada empresa para o sucesso da 

outra, dimensão relativa, quota de mercado, segurança e saúde financeira, produtividade, imagem, 

reputação e nível de sofisticação tecnológica. Quando as empresas são relativamente simétricas não 

existe um sentimento de “parente pobre” e por isso não existe a insegurança e o medo presentes em 

relações desequilibradas. 

 

Facilitadores adicionais 

Os quatro facilitadores mencionados são universais e por isso devem existir em qualquer tipo de 

relacionamento. A sua presença fortalece a probabilidade de sucesso e a sua ausência a hipótese de 

fracasso. Adicionalmente, podem existir facilitadores específicos a uma determinada relação. 

Enquanto a presença destes últimos é susceptível de aumentar o êxito a sua inexistência por si só 

não significa o insucesso. Os possíveis factores adicionais são: exclusividade, concorrentes comuns, 

proximidade, cliente final de grande valor em comum e historial de parcerias. 

 

Exclusividade 

Quando os gestores de ambas as partes da relação estão dispostos a conferir algum grau de 

exclusividade à parceria, as vantagens são de certa forma alargadas. Com isto, não se quer dizer que 

haverá apenas essa parceria, mas sim que essa colaboração tem características que promovem 

vantagens competitivas que não são replicadas noutros relacionamentos. No caso de um 
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determinado produto em que a exclusividade não é possível, esta pode ser conseguida através da 

criação de um departamento ou divisão que se ocupa somente com os grandes parceiros, ou pondo à 

disposição dos clientes por exemplo uma embalagem única e personalizada. 

 

Concorrentes comuns 

Em casos pouco frequentes em que ambos os parceiros partilham um concorrente, é possível que a 

parceria seja construída de forma mais sólida. 

 

Proximidade 

Um facilitador adicional que pode melhorar a qualidade da colaboração é o facto de ambas as firmas 

se encontrem (geograficamente) próximas. 

 

Cliente final de grande valor em comum 

No caso em que os dois parceiros são fornecedores de o mesmo cliente final (quer este seja um tipo 

de industria, ou individualmente falando, um grupo etário, género, etc.) de valor elevado, a relação é 

passível de se tornar mais estreita e sustentável. 

 

Historial de parcerias 

Finalmente, empresas com um historial de interacções de sucesso transactas, tem uma vantagem à 

partida na construção de novas relações de colaboração, não só por já conhecerem as vantagens de 

estabelecer uma parceria como também pelo facto de a experiência amenizar possíveis problemas e 

equívocos (Graham et al., 1994). 

 

4.2.1. Avaliação de facilitadores 

Ao contrário da avaliação de impulsionadores que deve ser feita pelo pessoal de cada empresa de 

forma individual, a avaliação de facilitadores deve ser feita de forma conjunta e aplicada ao ambiente 

misto dos dois possíveis parceiros. A discussão dos valores corporativos, filosofias, e objectivos, 

normalmente levam ao melhoramento da relação propriamente dita mesmo que o passo de criação 

de uma nova parceria não seja tomado. A força dos facilitadores é avaliada segundo o sistema de 

avaliação dos facilitadores do modelo (adaptado de Lambert et al., (1996)), presente no Anexo B, 

composto por um inquérito que origina um esquema de pontuação com um máximo de vinte e cinco 

pontos. Quanto maior for a pontuação, maior é possibilidade da parceria vingar. Um valor muito baixo 

(abaixo de oito pontos) sugere que mesmo com impulsionadores muito fortes, é provável que a 

parceria não traga os resultados pretendidos devido à incompatibilidade entre as empresas. 

Inversamente, um valor muito elevado dos facilitadores (dezasseis ou mais pontos) poderá levar ao 
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sucesso da colaboração ainda que os impulsionadores terem sido avaliados com um valor 

relativamente baixo (entre oito a onze pontos). 

 

4.3. Escolha do tipo de parceria 

Se ambas as partes realisticamente esperam obter benefícios de uma parceria e se o ambiente 

empresarial se demonstra favorável, então justifica-se uma parceria. No entanto, nem todas as 

parcerias são iguais, pois como já foi referido existem três diferentes tipos, cada um dos quais com 

diferentes níveis de integração. O tipo de colaboração adequado a um relacionamento é uma 

combinação da força dos impulsionadores e dos facilitadores. A combinação de uma forte vontade de 

criar uma parceria com um ambiente empresarial adequado sugere que se desenvolva uma parceria 

do tipo III, enquanto um baixo nível de destes factores aponta para uma relação arm’s length. A 

Figura 8 esquematiza estas relações. 

Impulsionadores 

8-11 Pontos 12-15 Pontos 16-24 Pontos 

F
ac

ili
ta

do
re

s 

8-11 Pontos Arm’s Length Tipo I Tipo II 

12-15 Pontos Tipo I Tipo II Tipo III 

16-25 Pontos Tipo II Tipo III Tipo III 

Figura 8 - Tendência para a criação de uma parceria (fonte: Lambert et al., 1996) 
 

Embora possa parecer que as empresas devem tentar transformar todas as suas relações em 

parcerias do tipo III, nada é mais falso, pois neste campo, mais não é necessariamente o melhor. O 

objectivo em estabelecer uma relação de colaboração com outra entidade não deve ser obter um 

relacionamento do tipo III, mas ao invés disso, tentar desenvolver a relação mais apropriada segundo 

os impulsionadores e facilitadores específicos dessa ligação. Na verdade, em situações com uma 

pontuação de impulsionadores e/ou facilitadores, a tentativa de obter uma parceria do tipo III será 

muito provavelmente contraproducente, pois os alicerces necessários ao sucesso simplesmente não 

estão presentes. Depois de determinado se uma parceria se justifica, e de determinar o tipo mais 

adequado as diferentes características da relação é necessário colocar a colaboração propriamente 

dita em prática. Isto é conseguido através dos componentes, que no fundo são o que determina a 

verdadeira natureza da relação. 
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4.4. Componentes 

Um terceiro item deste modelo são os componentes. Componentes são actividades e processos que 

gerem, estabelecem e controlam todos os aspectos da parceria, tornando esta última operacional e 

ajudando os gestores a criar os benefícios resultantes. Todas as parcerias são compostas pelos 

mesmos componentes básicos, mas a forma como são implementados e orientados varia de relação 

para relação. Estes componentes incluem: planeamento e controlo de operações conjunto, 

comunicação, partilha de risco/recompensa, confiança e compromisso, tipo de contrato, profundidade 

e investimento financeiro. 

 

Planeamento 

Planeamento conjunto, um componente chave para uma parceria eficaz, pode ir desde a partilha de 

planos existentes até ao desenvolvimento em conjunto de objectivos estratégicos. Um planeamento 

conjunto eficaz adiciona tanto flexibilidade como força a uma relação. 

 

Controlo de operações conjunto 

Numa colaboração, cada parte deve ser capaz de mudar as operações da outra entidade para o bem 

da parceria. A habilidade de fazer mudanças pode ir desde ser encorajado a sugerir até ter o poder 

de mudar uma operação sem ser preciso a aprovação ou notificação prévia do parceiro (Gardner et 

al., 1994). 

 

Comunicação 

Uma comunicação eficiente e eficaz, quer esta seja de maneira regular ou de forma não rotineira, é 

um componente bastante importante na procura do sucesso. Sistemas como o de e-mail integrados, 

reuniões periódicas, telefonemas ou sistemas de comunicação como o EDI assim como a vontade de 

partilhar boas e más notícias contribuem para a saúde da parceria. Esta comunicação deve ligar e 

cruzar todos os níveis de uma organização incluindo o estratégico, táctico, operacional, interpessoal e 

cultural (Ellram, 1991). 

 

Partilha de risco/recompensa 

No centro de qualquer relação está o conceito de “destino conjunto”. Assim, é necessário por em 

prática medidas que assegurem que não só os benefícios e as recompensas da parceria são 

partilhados mas que aconteça o mesmo com os custos e os riscos associados. Um forte 

compromisso de risco partilhado é evidente quando as duas partes estão dispostas a sofrerem um 

“golpe a curto prazo” de forma a poderem ajudar o parceiro e de forma a fortalecer a parceria a longo 

prazo. Exemplo desde caso pode ser uma empresa que atrase um aumento de preços previamente 
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planeado, devido ao ser parceiro não estar a cumprir os seus objectivos financeiros devido a 

pressões por parte da concorrência. 

 

Confiança e compromisso 

Nenhuma parceria consegue existir sem um certo nível de confiança e compromisso para com o 

respectivo parceiro. Lealdade entre entidades, lealdade para com a parceria e visão a longo prazo 

são elementos de compromisso e confiança que não podem ser ignorados se pretender uma parceria 

sustentável. Verdadeiros parceiros não estão constantemente preocupados se vão ser substituídos. 

Apesar de ser um indicador extremamente difícil de medir, os envolvidos na parceria conseguem 

intuitivamente saber quando tal existe. 

 

Tipo de contrato 

O tipo de contrato que rege uma parceria diz muito sobre a relação. As parcerias mais fortes têm 

geralmente os acordos menos específicos e mais curtos e por vezes não existe mesmo um acordo 

escrito. Um documento simples, de uma ou duas páginas, apenas delineando os traços e filosofias 

gerais assim como a visão da parceria é tudo o que é necessário quando os parceiros se encontram 

susceptíveis e confiantes com a parceria. 

 

Profundidade 

Uma parceria é mais forte se incluir várias actividades económicas de cada empresa na relação, pois 

o número, a complexidade das operações e seu valor acrescentado, assim como o volume de 

negócio e interacção necessária são elementos chave para o sucesso do relacionamento. 

 

Investimento financeiro 

Por fim, o último componente descrito é o investimento financeiro. Deste investimento fazem parte os 

activos partilhados, investimentos conjuntos em tecnologia, intercâmbio de pessoal chave e 

investigação e desenvolvimento íntimos. Para além de fortalecer o relacionamento, uma boa 

performance neste componente reflecte um elevado grau de interdependência financeira. 

 

4.4.1. Nível e implementação dos componentes 

Independentemente do tipo de parceria escolhido, cada um dos oito componentes aqui citados, será 

evidente em qualquer relacionamento. No entanto, a quantidade ou nível de presença de cada 

componente quer seja alto ou baixo, e a forma de como é gerido irá variar segundo o tipo de parceria. 

Por exemplo, todas as parcerias terão um certo nível de planeamento conjunto que pode variar desde 

pouco frequente, partilha ad-hoc de planeamento específico ou sistemático, multi-nível, e 
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planeamento estratégico conjunto. O Anexo C mostra exemplos dos vários níveis de implementação 

para cada componente (Lambert et al., 1996). Assim, e segundo o modelo, quando é necessário o 

desenvolvimento de uma relação do tipo I, uma implementação dos componentes a um baixo nível é 

suficiente. Para o tipo II, deve haver uma predominância de implementações dos componentes a um 

nível médio. Por fim, para uma parceria mais próxima de tipo III, a implementação dos componentes a 

um nível elevado terá de assumir uma maior preponderância. 

Depois de se ter determinado o tipo de parceria apropriado e o correspondente nível de 

implementação dos componentes, os parceiros têm de acordar especificamente como é que cada um 

destes componentes irá ser implementado e gerido. Em particular, se o tipo de parceria que melhor 

se adequa a determinada relação for o tipo III, significa que a maioria, mas não necessariamente 

todos os componentes terão de ser implementados a um nível elevado, e como tal será necessário 

decidir para quais desses componentes é fundamental esse nível e para quais dos componentes será 

mais indicado um nível médio, assim como um calendário de implementação e os recursos 

necessários. Esta decisão engloba a maneira de como a comunicação será feita, que tipo de 

planeamento conjunto será levado a cabo, que operações têm de ser geridas pelos parceiros, etc. De 

forma idêntica cada parceiro determina que recursos em termos de capital, tempo, e pessoal e que 

compromisso e garantias foram dadas pela gestão de topo para esses recursos. Como resultado, 

ambas as partes compreendem e aceitam as expectativas e requisitos da parceria. 
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Componente da 
parceria 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-hoc 

 Nível Foco em projectos 
e tarefas 

Foco em 
processos 

Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando 
conflitos de 
estratégias 

Feito em conjunto 
e a vários níveis, 
incluindo gestão de 
topo; objectivo é 
harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de 
cada parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das partes 

 Habilidade de 
fazer 

mudanças 

Sugestão de 
mudança ao 
sistema do parceiro 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro após 
aprovação 

Mudança ao 
sistema do parceiro 
sem necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a 
vários níveis; 
geralmente aberta 
e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado 
de reuniões, 
alguma rotina 

Sistematização da 
comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação 
conjunta do 
sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a 
C.P. 

Alta tolerância para 
perdas a curto 
prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar parceiro 

Vontade de ajudar 
parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos 
os anos 

É avaliada ao 
longo da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro 
do querer que cada 
parte actua 
honesta e 
eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o 

sucesso do 
parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso 
para a relação a 
longo prazo 

Compromisso para 
o sucesso do 
parceiro a longo 
prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo 
prazo 

Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza 
específica 

Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a filosofia 
básica da relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada 
para pelo menos 
um parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-se 
a todos os níveis 
das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para 
o sucesso dos 
parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros 
possuem activos 
de baixo custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico 
e elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 

Tabela 1 - Descrição dos componentes segundo o seu nível de 
implementação
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A Tabela 1 sumariza os diferentes componentes da parceria segundo os três diferentes níveis 

de implementação (baixo, médio, alto). 

 

4.5. Aplicações do modelo 

Este modelo foi criado principalmente como uma ferramenta para ajudar à criação e 

desenvolvimento de novas parcerias (Lambert et al., 1996). Quando usado desta forma, a 

empresa que deseja formar uma nova parceria deve primeiro usar o modelo internamente de 

forma a avaliar os seus impulsionadores e estudar se é apropriado formar parceria com a 

empresa alvo. O potencial parceiro deve então fazer o mesmo. Se ambas as partes concordam 

que esta relação de parceria tem potencial, então devem avaliar os facilitadores em conjunto e 

chegar a um acordo quanto ao tipo de parceria e à implementação dos componentes. De 

relembrar que ambas as partes devem saber distinguir claramente a diferença entre uma 

parceria e um contrato de preço e volume a longo prazo. 

Em adição a ser uma ferramenta para a criação de um novo relacionamento entre empresas, 

este modelo pode ser ainda usado como forma de diagnosticar e avaliar uma relação já 

existente, avaliando se o actual relacionamento, se encontra de boa saúde, se necessita de ser 

reforçado, se tem proximidade a mais, ou se é o que melhor se adequa a ambos os parceiros. 

Como já foi referido anteriormente, para avaliar uma relação existente há que pegar nas metas 

definidas durante a avaliação dos impulsionadores e ver se essas metas estão actualmente a 

ser cumpridas. 

Esta avaliação é ainda útil de forma a monitorizar que relações gozam de maior vigor, podendo 

ser bastante vantajoso para alocar os recursos mais escassos e de maior valor a parcerias com 

maior nível de integração. 

 

4.6. Aplicação do modelo de criação e 
desenvolvimento de parcerias à Brisa 

A metodologia proposta por Lambert et al. (1996) foi aplicada e adaptada à realidade da Brisa. 

Em primeiro lugar foram avaliados os impulsionadores da relação através de inquéritos (Anexo 

A). Estes inquéritos permitem à Brisa averiguar para determinado projecto se faz sentido 

perseguir uma parceria, ou seja, se existem fortes razões para ter um relacionamento mais 

próximo com determinada empresa. A informação relevante de cada projecto está presente no 

capítulo seguinte. O inquérito de avaliação de impulsionadores é constituído por quatro 

perguntas, onde é analisada qual a probabilidade da Brisa realisticamente atingir vantagens 

através da formação de um relacionamento mais estreito com determinada empresa nas 

seguintes áreas: eficiência de custos e de activos, melhorias do serviço prestado ao cliente, 

vantagens de marketing e estabilidade ou crescimento de lucros. Estas áreas foram as 

escolhidas na tentativa de abranger vários departamentos e actividades da empresa 
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(financeira, logística, qualidade, produção, marketing, inovação). Se esta probabilidade de 

melhoria for igual ou superior a cinquenta por cento e se permitir a criação de uma vantagem 

competitiva sustentável ou permitir igualar valores padrão da indústria, é atribuído um ponto 

extra. A soma de cada uma das respostas dá origem à pontuação de avaliação de 

impulsionadores.  

Foram avaliados quatro projectos desenvolvidos actualmente pela Brisa, nomeadamente os 

projectos Identificador ViaVerde, EToll, Northwest Parkway e o projecto Antena ViaVerde que 

se encontra na fase de arranque. Estes serão descritos em detalhe no próximo capítulo. 

Foi pedido às pessoas ligadas à Brisa com maior envolvimento em cada projecto (e 

consequentemente terem uma maior perspicácia do que necessita ser optimizado) que 

preenchessem os inquéritos de avaliação de impulsionadores. Estes funcionários são os 

responsáveis pelo departamento de desenvolvimento tecnológico da DIT, pela componente 

mecânica do projecto ETOLL desenvolvida em conjunto com a empresa Salemo & Merca, pelo 

suporte na gestão de projectos (área mais técnica e organizacional), pela área de instalações e 

produção de equipamentos, gestão do projecto Northwest Parkway, gestão do projecto 

Identificador Via Verde e provável gestor do projecto Antena Via Verde (visto ser um projecto 

que ainda não começou), gestão do projecto EToll, pelo sistema de gestão da inovação e 

qualidade e responsável pelo design industrial. 

Após o preenchimento dos inquéritos, foi efectuada uma média do total das pontuações de 

cada questionário. Os resultados e a análise do estudo dos impulsionadores serão 

apresentados no capítulo seguinte. 

O segundo passo consistiu na avaliação do ambiente corporativo entre a Brisa e o parceiro em 

estudo. Os parceiros incluídos neste estudo serão apresentados no próximo capítulo inseridos 

nos respectivos projectos. Esta avaliação foi feita uma vez mais com a ajuda de um 

questionário (Anexo B), que permitiu à Brisa apurar se determinada empresa fornecedora era 

compatível com as suas práticas empresariais. Este inquérito foi preenchido pelas pessoas 

ligadas à Brisa que têm melhor conhecimento do meio empresarial vivido pelo parceiro alvo. A 

avaliação dos facilitadores consiste num documento de duas páginas composto por nove 

questões, sendo quatro delas semelhantes às do inquérito anterior, onde é perguntado o grau 

de afinidade entre a Brisa e o parceiro em estudo segundo a compatibilidade corporativa, 

técnicas e filosofias de gestão, mutualidade e simetria. As restantes cinco questões são de 

resposta binária e assumem um menor peso no resultado final. As perguntas foram escolhidas 

com o objectivo de estudar não só o ambiente interno, e a forma como a empresa se relaciona 

com os seus recursos humanos, mas também com o fim de averiguar factores externos como a 

reputação ou a quota de mercado. Para cada parceiro foi preenchido pelo menos um inquérito 

e feita a média dos totais das pontuações. Os resultados da avaliação dos facilitadores estão 

descritos no capítulo seguinte. 

Em seguida, e com o auxilio da Figura 8, foi cruzada a média da pontuação da avaliação de 

impulsionadores de cada projecto, com a média da avaliação dos facilitadores de cada 
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empresa fornecedora, relevante para o respectivo projecto. Através deste cruzamento de 

dados foi possível sugerir um tipo de parceria entre a Brisa e a empresa em causa.  

Sabendo o tipo de parceria indicado definiram-se os componentes da parceria. A definição de 

componentes surge como um item fundamental desta metodologia, pois são as actividades e 

processos responsáveis por gerir, estabelecer e controlar todos os aspectos da parceria, 

incluindo questões como o planeamento, comunicação, partilha de risco/recompensas, tipos de 

contrato necessário e investimento financeiro. Esta definição dos componentes funciona como 

uma sugestão de mudança do relacionamento actual entre a Brisa e as diversas empresas e 

teve como base o Anexo C que apresenta orientações para esta definição. O anexo D 

apresenta o relacionamento sugerido por esta metodologia, entre a Brisa e as diversas 

empresas parceiras em estudo. 

 

4.7. Conclusões 

Este capítulo introduz e desenvolve a metodologia a aplicar nesta dissertação com o fim de 

resolver o problema descrito no capítulo 2. 

Esta metodologia, baseada no modelo de criação e desenvolvimento de parcerias proposto por 

Lambert et al. (1996), assenta em três componentes principais: impulsionadores, facilitadores e 

componentes. Os impulsionadores são as razões incontornáveis para a criação de uma 

parceria, os facilitadores são as rotinas e filosofias praticadas pelas empresas em estudo que 

favorecem o ambiente corporativo da relação, e finalmente os componentes, são as actividades 

e processos que gerem e controlam todos os aspectos de uma parceria. Os dois primeiros 

componentes deste modelo são avaliados recorrendo a inquéritos que se traduzem em 

pontuações. Através do cruzamento destas pontuações é possível definir o tipo de 

relacionamento entre as empresas e posteriormente implementar os diferentes componentes 

da relação. 

Esta metodologia é aplicada a empresas parceiras da Brisa como descrito no capítulo seguinte. 
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5. Análise de Parcerias na DIT na Brisa 

A metodologia descrita no capítulo anterior é aplicada a um conjunto de projectos de 

desenvolvimento existentes na Brisa nas mais diversas áreas com o objectivo de analisar o tipo 

de parceria a desenvolver/fortalecer. Quatro projectos são analisados ao longo deste trabalho: 

Antena Via Verde, EToll, Identificador Via Verde, e Emigrar Northwest Parkway. Em simultâneo 

com a descrição de cada projecto, são caracterizadas as empresas envolvidas, e os resultados 

do estudo onde são discutidas as parcerias. 

 

5.1. Projecto 1 - Identificador Via Verde (VV) 

A inexistência de interoperabilidade entre os diversos sistemas europeus de cobrança 

electrónica leva a necessidade que num futuro próximo se efectue uma mudança do sistema 

Dedicated Short Range Communication (DSRC) usado actualmente em Portugal para um 

sistema compatível com os restantes países europeus, o sistema DSRC- Medium Data Rate 

(MDR). 

O projecto On Board Unit – Medium Data Rate tem como objectivo desenvolver e industrializar 

um novo identificador para o sistema Via Verde (Figura 9). Este novo identificador implementa 

todas as aplicações específicas para os serviços de transacções electrónicas, cumprindo todas 

as normas relativas aos sistemas DSRC-MDR, sendo ao mesmo tempo fiável e de baixo custo. 

Este projecto consiste em desenhar a electrónica do OBU, desenvolver o software necessário 

ao seu funcionamento, e realizar a certificação e testes do OBU. 

O desenvolvimento de um identificador com tecnologia MDR (ver Figura 9), todo ele realizado 

em Portugal é a grande valia deste projecto. Todos os identificadores usados actualmente em 

Portugal, foram adquiridos a empresas estrangeiras e cujo desenvolvimento não passou por 

território nacional. Com este novo identificador a Brisa passará a ter o domínio destas novas 

tecnologias DSRC, levando a que todo o Know-How possa ficar no seio da empresa. Todo o 

Know-How ganho com este projecto poderá ser muito útil para novos projectos e para 

compreender os problemas existentes com produtos actuais. 

Este projecto envolve a Brisa e uma outra empresa denominada Dailywork, a qual será descrita 

mais à frente neste capítulo. 

 

Figura 9 - Interior do Identificador ViaVerde 
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5.1.1. Avaliação dos Impulsionadores 

Com o fim de averiguar se as razões para se formar uma parceria são de facto fortes, foi 

pedido a vários colaboradores da Brisa que preenchessem o questionário de avaliação de 

fornecedores (presente no Anexo A) para o projecto IdentificadorVV. 

Os profissionais da Brisa que preencheram este inquérito ocupam os lugares de responsável 

pelo departamento de desenvolvimento tecnológico da DIT, gestor deste projecto, gestor do 

sistema de gestão da inovação e qualidade, responsável pela área de desenvolvimento e 

suporte na gestão de projectos.  

Tal como descrito no Anexo A, as questões formuladas foram: 

1 – Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa 

(parceiro genérico) reduzir substancialmente os custos ou melhorar a utilização de activos? 

2 – Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa 

(parceiro genérico) melhorar substancialmente o serviço prestado ao cliente? 

3 – Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa 

(parceiro genérico) levar a vantagens de marketing substanciais? 

4 - Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa 

(parceiro genérico) resultar no crescimento de lucros ou na redução da variabilidade? 

Os resultados do inquérito estão representados na Figura 10 onde estão discriminadas as 

diferentes pontuações por questão. 

 

 

Figura 10 - Resultados dos inquéritos avaliação dos impulsionadores para o projecto 
IdentificadorVV 
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Pela análise da Figura 10 pode-se constatar que a questão número um (onde é perguntada a 

probabilidade de um relacionamento mais próximo com uma empresa trazer vantagens a nível 

de eficiências de custos activos) foi aquela que recebeu melhor pontuação. A questão número 

dois (referente a aspectos de serviço prestado ao cliente) foi a que apresentou pontuações 

mais baixas neste projecto, e finalmente as questões três e quatro receberam no geral 

pontuações médias superiores à questão dois, mas inferiores à questão número um. 

Analisando os resultados globais do inquérito, tem-se que o total médio destes questionários é 

de quinze pontos para este projecto do IdentificadorVV. Como esta pontuação é superior a oito 

pontos, deve ser aplicado o próximo passo da metodologia, que é a avaliação dos ambientes 

corporativos entre a Brisa e o parceiro alvo. 

 

5.1.2. Parceiro - Dailywork 

A Dailywork é uma empresa jovem de forte componente tecnológica, que nasceu naturalmente 

no seio das actividades de investigação e desenvolvimento entre as escolas de ensino superior 

e as principais indústrias nacionais na área Intelligent Transport System (ITS). Sendo fundada 

por uma jovem equipa de professores e estudantes do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) e da Universidade de Aveiro (UA) encontra-

se actualmente sediada na Marinha Grande. 

A Dailywork tem como objectivo central o desenvolvimento de produtos para o mercado ITS, 

reforçando o conhecimento e o domínio das novas tecnologias ITS, criando valor acrescentado 

na indústria Portuguesa. 

Mais concretamente, a empresa, em colaboração com Operadores rodoviários e de transportes 

e em estreita colaboração com Universidades e Politécnicos nacionais e internacionais 

desenvolve produtos de ponta na área da cobrança electrónica de portagens e logística (obtido 

de http://www.dailywork.pt). 

 

5.1.2.1. Relacionamento actual 

O relacionamento que a Brisa e a Dailywork mantêm actualmente é caracterizado por um 

planeamento feito de forma regular, com foco em projectos e em tarefas, elaborado em 

conjunto de forma a eliminar os conflitos de estratégias. A comunicação entre as duas 

empresas é regular, aberta e algo rotineira baseada num número limitado de reuniões.  

Nesta relação apesar de existir uma baixa tolerância a perdas e riscos partilhados a curto prazo 

existe disponibilidade para ajudar o parceiro. Quanto a questões de confiança para com o 

parceiro esta é limitada mas acreditando sempre que este actua de forma ética e honesta, já o 

compromisso para com o parceiro é específico a um projecto, visto a Dailywork ser uma 

empresa recente. A relação é avaliada trimestralmente existindo no entanto uma lacuna 
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(comum a todos os relacionamentos) na forma como esta é efectuada, visto não existirem 

critérios de avaliação bem definidos e aplicados de forma sistemática. Este aspecto será 

desenvolvido mais à frente neste capítulo. 

Posto isto o contrato efectuado com o parceiro é de curto prazo e tem uma natureza específica 

(neste caso desenvolvimento da electrónica do Identificador VV). Este relacionamento assume-

se como uma actividade crítica para a Dailywork visto ser uma empresa jovem e de reduzida 

dimensão, representando os projectos desenvolvidos em conjunto com a Brisa (AntenaVV e 

Identificador VV) uma quota moderada do seu negócio e um importante caminho para o 

sucesso da parceria. Nestes projectos os produtos desenvolvidos cobrem funções que 

envolvem pouca adição de valor mas que não deixam de ser importantes. Finalmente, a nível 

de investimento, esta relação caracteriza-se por os parceiros possuírem activos de baixo custo 

e terem algum investimento tecnológico conjunto. 

 

5.1.2.2. Avaliação dos Facilitadores - 
Dailywork 

Foi então pedido aos colaboradores da Brisa (3) responsáveis pela interface da relação entre a 

Brisa e a Dailywork que respondessem à fase seguinte do inquérito. Foram estes os escolhidos 

pois são estes os que possuem um melhor conhecimento das características e políticas 

organizacionais da empresa Dailywork. 

Tal como descrito no Anexo B, as questões formuladas foram as seguintes: 

1 – Qual a probabilidade das duas organizações se encaixarem de forma suave em termos 

culturais e de negócio? 

2 – Qual a probabilidade de as técnicas e filosofias de gestão das duas empresas 

corresponderem de forma harmoniosa? 

3 – Qual a probabilidade de ambas as partes terem os conhecimentos e a predisposição 

necessários para a construção do relacionamento? 

4 – Qual a probabilidade de as empresas serem similares em factores que irão afectar o 

sucesso do relacionamento tais como tamanho relativo de vendas, quota de mercado nas 

respectivas indústrias, saúde financeira, reputação, produtividade? 

5 – As empresas têm algum concorrente em comum e pretendem unir esforços? 

6 – As empresas (ou departamentos relevantes estão próximas fisicamente? 

7 – Há vontade de lidar exclusivamente com o parceiro numa determinada área? 

8 – Ambas as partes têm experiências de sucesso com colaborações? 
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9 – Ambas as partes partilham um cliente de grande valor em comum? 

A Figura 11 sumariza o resultado desta fase, discriminando mais uma vez as diferentes 

respostas por questão. Os resultados foram semelhantes entre si, sendo que neste caso a 

pontuação média dos facilitadores é de doze pontos. Este resultado indica que existem certas 

diferenças entre as empresas, mas que não são impeditivas a um bom relacionamento e 

consequentemente uma boa parceria. 

 

 

Figura 11 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto 
AntenaVV com o parceiro Dailywork 

 

5.1.2.3. Análise da parceria 

Segundo a Figura 8, incluída no capítulo 4.3 uma pontuação dos impulsionadores de quinze 

pontos juntamente com um ambiente corporativo classificado com doze pontos sugere uma 

parceira de Tipo II. 

Uma parceria Tipo II é caracterizada por uma predominância de componentes de nível médio. 

O actual relacionamento, descrito anteriormente, é já caracterizado por esta predominância, no 

entanto existem alguns aspectos da relação que podem ser optimizados e/ou ajustados, e 

outros que merecem algum esclarecimento, e que serão discutidos de seguida. 

Apesar de este relacionamento com a Dailywork ser relativamente recente, existem 

componentes que deveriam ver o seu nível de implementação melhorado. Exemplos desta 

afirmação são: 

(1) O planeamento é feito em alguns casos com foco em projectos e tarefas e deveria ser 

realizado tendo como foco os processos (conjunto de actividades realizadas e sincronia 

das mesmas). Esta sugestão de melhoria irá permitir que a relação goze de uma maior 

flexibilidade, agilidade e liberdade nomeadamente no processo inovativo. 



57 
 

(2) Aspectos de confiança e compromisso da relação deveriam ser reforçados. Assim a 

Dailywork teria um estatuto de maior confiança do que outras empresas colaboradoras 

originando um posterior compromisso de relacionamento a longo prazo. Isto porque 

uma parceria Tipo II deve ser caracterizada por um horizonte temporal mais alargado, o 

que não se verifica no caso em análise mas deveria ser essa a tendência. 

(3) Devido à dimensão do parceiro e ao facto de os projectos desenvolvidos em conjunto 

terem grande importância principalmente para a Dailywork, a tolerância à perda devia 

ser maior. Tal sugere a mudança do nível do componente para médio (alguma 

tolerância para perdas a curto prazo). 

(4) Um componente em que foi decidido manter o nível alto de implementação foi o de 

equilíbrio da comunicação. Este deve continuar a ser equilibrado e nos dois sentidos, 

visto que a Dailywork é uma empresa de investigação e desenvolvimento na área dos 

ITS e como é necessária uma grande troca de informação e de feedback com a Brisa. 

(5) Finalmente é sugerido que esta relação continue a ser avaliada trimestralmente, mas 

com recurso a uma abordagem de avaliação sistematizada, o que não é feito 

actualmente.  

O resumo das sugestões propostas assim como dos restantes componentes do relacionamento 

está presente no Anexo D. 

 

5.2. Projecto 2 - EToll 

O EToll, ou Via Semi-Automática, consiste num novo tipo de via de portagem que pode ser 

caracterizado como sendo uma via manual de portagem não assistida, que se pretende 

passível de ser integrada de forma transparente no sistema de portagens da Brisa e capaz de 

suprir a ausência do operador humano através de dispositivos e processos desenhados para o 

efeito. Pretende-se ainda uma total compatibilidade com as tecnologias de pagamento em uso 

na rede Brisa e capacidade de adaptação a desafios futuros. 

O desafio central consiste na substituição do operador de portagem, proporcionando aos 

clientes os meios de pagamento usados actualmente nas vias manuais de saída – Numerário, 

Cartões Bancários e Cartões de Concessionárias – aos quais se adiciona a possibilidade de 

efectuar pagamentos através do serviço Via Verde (ver figura 2). Para as operações que 

requeiram assistência (correcções de classe e situações de excepção, como títulos inválidos, 

não lidos, etc.), previu-se uma solução de assistência remota, que exige a existência de um 

Operador Remoto e funcionalidades de monitorização CCTV. 

A motivação do projecto prende-se com a optimização dos custos de operação em barreiras de 

portagem com muito baixo tráfego em determinados períodos do dia (geralmente durante a 

noite). Adicionalmente, pretende-se com esta solução dar aos gestores da praça de portagem 

um meio expedito de aumentarem o número de vias disponíveis para fazer face a picos de 
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trânsito curtos e/ou não planeados. O sucesso do projecto permitirá optimizar custos de 

operação e dará versatilidade à operação na rede Brisa, criando assim valor tangível e 

operacional. 

 

Figura 12 - Etoll (fonte: Apresentação DIT) 

Este projecto envolve a Brisa e outras três empresas nomeadamente a Glintt, Salemo & Merca, 

g3p Consulting e CENTIMFE. 

 

5.2.1. Avaliação dos Impulsionadores 

Tal como feito na projecto anterior também neste caso a aplicação da metodologia envolver 

num primeiro passo o preenchimento do inquérito de avaliação de impulsionadores. 

Por este ser o maior projecto em estudo e aquele que tem um maior número de parceiros em 

análise, foi pedido a seis trabalhadores da Brisa que completassem os questionários. 

Contribuíram para este estudo o responsável pelo departamento de desenvolvimento 

tecnológico da DIT, o responsável pela componente mecânica deste projecto, o responsável 

pela área de instalações e produção de equipamentos, o gestor deste projecto, um trabalhador 

responsável por dar suporte na gestão de projectos e o gestor do sistema de gestão da 

inovação e qualidade e responsável pela área de desenvolvimento. 

Os resultados do inquérito estão representados na Figura 13 onde estão discriminadas as 

diferentes respostas por questão. As questões postas são as previamente enumeradas na 

secção 5.3.1. 
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Figura 13 - Resultados dos inquéritos avaliação dos impulsionadores para o projecto EToll 
 

Analisando a Figura 13 pode-se constatar que neste projecto existe uma vontade de formar 

parcerias evidenciado por uma probabilidade superior de um relacionamento mais integrado 

com uma empresa venha a trazer vários benefícios em todos os aspectos visados por este 

inquérito (eficiência de custos e de activos, serviço prestado ao cliente, vantagens de 

marketing, e estabilidade/crescimento de lucros, respectivamente descritos pelas questões um, 

dois, três e quatro). 

Para este projecto do EToll, a análise dos resultados integrais dos inquéritos revelou um total 

médio de dezassete pontos. Este resultado sugere que o estudo deve continuar com o fim de 

descobrir qual o tipo de parceria mais adequado entre a Brisa e as empresa alvo em análise. 

Assim, é necessário avaliar a harmonia entre estes pares de empresas através do inquérito 

descrito no Anexo B. 

 

5.2.2. Parceiro - Glintt 

A Glintt, resultante da fusão entre as empresas ParaRede e Consiste, é uma das principais 

empresas de Tecnologias de Informação de capitais maioritariamente portugueses a operar em 

Portugal e nos PALOP. 

Criada em 1991, começou inicialmente por implementar soluções integradas na área das redes 

e das infra-estruturas de comunicação tendo acrescentado competências noutros domínios das 

TIs, adquirindo um estatuto de relevo no fornecimento de cablagens estruturadas, fibras 

ópticas, redes de computadores e integração de sistemas de informação. 

As actividades principais da empresa são a de Integração de infra-estruturas, Arquitectura de 

Desenvolvimento, Consultoria em TI, Sistemas de Pagamento, Outsourcing e Suporte 

Multivendor. 
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O grupo Glintt deliberou prosseguir a sua política de crescimento por via orgânica e por via de 

aquisições. Esta fase assentou numa estratégia de alargamento das suas competências e 

diversificação da oferta. Num contínuo acompanhamento das necessidades do mercado, o 

grupo acrescentou novas áreas à sua actividade, alargando-a aos domínios da informática 

organizacional (gestão de documentos, processos e grupos de trabalho), dos sistemas de 

atendimento ao público, das soluções EDI e da segurança.  

É uma empresa cotada em bolsa, com uma capitalização bolsista de cerca de 60M€, e um 

resultado operacional bruto de 3,2M€ em 2007. Conta actualmente com cerca de 300 

colaboradores (obtido de http://www.glintt.pt) 

O relacionamento que a Brisa mantém com a Glintt é um relacionamento de longa data, focado 

principalmente nas pessoas que ao longo dos anos alimentaram esta relação e a têm 

transportado desde os tempos das antigas empresas onde laboravam e que agora se 

encontram fundidas na actual Glintt. A empresa, responsável pela gestão do SGMP (Sistema 

de Gestão e Monitorização de Portagens), teve neste projecto a tarefa de desenvolvimento do 

software do EToll de forma a o tornar em mais um módulo deste sistema. 

 

5.2.2.1. Relacionamento actual 

Actualmente, o relacionamento mantido entre a Glintt e a Brisa é baseado num planeamento 

periódico feito em conjunto com base nos diversos projectos que as empresas estão a 

desenvolver. Este relacionamento, a nível do controlo conjunto de operações, é relativamente 

evoluído sendo caracterizado pelo ênfase dado à performance conjunta e uma habilidade de 

fazer mudanças ao sistema do parceiro após aprovação do mesmo. 

A comunicação é efectuada e aberta a vários níveis de actividade sendo por vezes necessário 

efectuar algumas reuniões de rotina, com o fim de equilibrar o sentido da relação. Devido a ser 

um relacionamento de longa data existe alguma tolerância a perdas a curto prazo, 

disponibilidade para ajudar o parceiro, e um consequente compromisso para uma relação a 

longo prazo pois a Glintt goza de mais confiança do que outro fornecedor normal. A relação é 

avaliada trimestralmente segundo uma base ad-hoc que carece de definição e sistematização 

de critérios. 

Os contratos legais que a Brisa e a Glintt efectuam são normalmente a médio-longo prazo e 

sempre de natureza específica para determinados projectos. Este relacionamento goza de uma 

relativa profundidade visto as actividades desenvolvidas representarem uma quota moderada 

para pelo menos um parceiro. Envolvem várias funções, e são críticas para o sucesso não só 

da parceria mas também dos parceiros em particular. Os investimentos efectuados nesta 

relação são médios visto que existe algum desenvolvimento em conjunto que deram origem a 

activos com propriedade repartida. 
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5.2.2.2. Avaliação dos Facilitadores - Glintt 

Para avaliar o ambiente entre a empresa Glintt e a Brisa, preencheram o inquérito os 

responsáveis pelo departamento de desenvolvimento tecnológico da DIT, o responsável pela 

área de instalações e produção de equipamentos, e gestor do projecto EToll. As questões 

postas são as referidas na secção 5.1.2.2. 

A Figura 14, descriminada pelas respostas dos diferentes profissionais por questão, resume os 

resultados do preenchimento dos inquéritos anteriormente referidos. A média da pontuação dos 

facilitadores foi de dezasseis pontos. As questões número um e quatro obtiveram pontuações 

ligeiramente superiores às perguntas dois e três, o que sugerem que entre a Brisa e a Glintt 

existe harmonia entre os valores culturais e de negócio (por exemplo ambas as empresas dão 

valor a manter compromissos e vêem os empregados como activos a longo prazo), e simetria 

(questões relacionadas com a quota de mercado relativa nas respectivas industrias, saúde 

financeira, ou reputação). Quanto às questões de resposta binária, apenas as questões 

número cinco e nove obtiveram resposta negativa (onde é perguntado respectivamente se têm 

concorrentes e um cliente de grande valor em comum). Uma média de dezasseis pontos, 

revela que as empresas têm o ambiente de suporte para o crescimento e manutenção de uma 

parceria saudável e sustentável. 

 

 

Figura 14 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto EToll 
com o parceiro Glintt 

 

5.2.2.3. Análise da parceria 

Segundo a Figura 8, incluída no capítulo 4.3 uma pontuação dos impulsionadores de dezassete 

pontos juntamente com um ambiente corporativo classificado com dezasseis pontos sugere 

uma parceira de tipo III. 
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Uma parceria tipo III é caracterizada por uma predominância de componentes de nível alto. 

Existem assim alguns componentes que necessitam de ser optimizados de forma a conseguir 

extrair da parceria a melhor performance possível. Sendo este um relacionamento duradouro e 

com resultados comprovados ao longo do tempo, são sugeridas melhorias. 

(1) a nível do planeamento deve ser implementado um planeamento regular juntamente 

com um planeamento mais a nível particular com o fim de ajustar alguns projectos. 

Com esta mudança o foco do planeamento deveria sofrer uma mudança para se 

concentrar mais no relacionamento e não tanto num projecto específico como é o caso 

da prática antiga. 

(2) Estando a Glintt a gerir todo o software responsável pelo SGMP, e sendo o tipo de 

relacionamento sugerido uma parceria Tipo III, a empresa deverá ter mais 

responsabilidade, nomeadamente na habilidade de poder fazer mudanças ao sistema 

do parceiro sem necessitar de aprovação, se vir que esta mudança é benéfica para 

ambos as entidades e não representar uma actividade crítica para o negócio do 

parceiro. 

(3) A comunicação entre as empresas, embora já bastante evoluída poderá ser optimizada 

se ocorrer a todos os níveis e se houver a partilha de incentivos e críticas construtivas 

ao respectivo parceiro. 

(4) Um relacionamento desta natureza e com esta longevidade deverá conferir aos 

parceiros uma confiança total, que já não precisa de ser ganha, aliada a uma média-

alta tolerância a perdas a curto prazo e a uma vontade pró-activa de ajudar o parceiro.  

(5) A relação deverá continuar a ser avaliada uma vez por trimestre fazendo uso da 

ferramenta de avaliação sistematizada. 

(6) Uma outra proposta de melhoria, mas que apresenta um grande salto no 

relacionamento, é a elaboração de um contrato sem prazo de validade definido, e que 

em vez de especificar questões de natureza singular comuns em relacionamentos 

menos desenvolvidos, delinear as filosofias básicas da relação não contendo 

obrigações ou responsabilidades específicas, relegando este pormenor a outros 

contractos secundários. 

(7) Por fim, este relacionamento poderia ser caracterizado por incluir uma troca de 

pessoal. Este intercâmbio iria permitir às empresas melhorarem os seus laços ao 

mesmo tempo que reduziriam a sua interdependência (pois ao ter funcionários a operar 

directamente e internamente com/no parceiro, este aumento de know-how reduziria a 

eventual dependência que se tem perante o parceiro). Outro aspecto positivo é a 

criação e/ou sistematização de um desenvolvimento conjunto periódico que poderia 

melhorar o processo inovativo das empresas. 



63 
 

O Anexo D contém um resumo das sugestões propostas assim como dos restantes 

componentes deste relacionamento. 

 

5.2.3. Parceiro - Salemo & Merca 

A Salemo & Merca é uma empresa Portuguesa fundada em 1982, que tem como principal 

actividade a concepção e fabrico de equipamentos e componentes metálicos para a indústria 

eléctrica, electrónica, telecomunicações e para o sector da construção. 

Devido a sua capacidade de concepção e de inovação, juntamente com a elevada qualidade e 

segurança dos seus produtos, a empresa apresenta-se no mercado nacional como um dos 

principais nomes no sector metalomecânico. 

A empresa conta com cerca de 200 colaboradores distribuídos pela sua sede em Palmela e as 

suas instalações em Gouveia (obtido de http://www.salemoemerca.pt). 

A Salemo & Merca tem no seu historial colaborações de sucesso com a Brisa, e neste projecto 

foi responsável pela produção da estrutura metálica do EToll em cooperação com as empresas 

Inolog e g3p. 

 

5.2.3.1. Relacionamento actual 

O relacionamento actual entre a Salemo & Merca e a Brisa é baseado num planeamento 

regular direccionado principalmente para os projectos e tarefas em curso, assente na partilha 

de planos existentes. Cada parceiro tem a habilidade de sugerir mudanças ao sistema da outra 

entidade e opera-las após aprovação. Não existe um desenvolvimento conjunto e posterior 

medição sistemática de indicadores de performance. 

A comunicação entre as empresas é limitada apenas a assuntos importantes a nível de 

projecto ou tarefas, existindo consequentemente um número reduzido de reuniões, e uma 

comunicação feita nos dois sentidos mas um pouco desequilibrada. 

Actualmente, existe disponibilidade para ajudar o parceiro e alguma tolerância para perdas a 

curto prazo, sendo a relação avaliada trimestralmente. Este relacionamento carece de uma 

confiança elevada pois esta é limitada apesar de ambas as partes actuarem de forma honesta 

e eticamente correcta e o compromisso para o sucesso do parceiro é específico a uma 

determinada transacção ou projecto. O contracto efectuado entre a Brisa e a Salemo & Merca 

cobre uma natureza específica sobre determinado projecto e é a médio-longo prazo. 

Quanto à profundidade da relação, esta assume um papel importante em pelo menos um 

parceiro visto representar uma fatia moderada da sua actividade cobrindo no entanto poucas 

funções de adição de valor importantes para o sucesso dos parceiros. Quanto aos 
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investimentos tecnológicos, estes são moderados existindo algum desenvolvimento conjunto 

em cada projecto. 

 

5.2.3.2. Avaliação dos Facilitadores – 
Salemo & Merca 

A Salemo & Merca, um dos principais nomes do sector metalomecânico nacional, e 

responsável pela produção da estrutura metálica do EToll foi a próxima empresa que viu o seu 

ambiente corporativo relativamente à Brisa ser analisado. Esta análise foi levada a cabo 

através do inquérito de avaliação de facilitadores pelos responsáveis pelo departamento de 

desenvolvimento tecnológico da DIT, área de instalações e produção de equipamentos, e pelo 

responsável da componente mecânica do projecto ETOLL desenvolvida em conjunto com a 

Salemo & Merca. As questões colocadas foram as descritas no capítulo 5.1.2.2. 

O resumo dos resultados dos inquéritos está presente na Figura 15, num gráfico de barras que 

apresenta a pontuação dada por estas três pessoas em função da questão. A média da 

pontuação foi de dezassete pontos, valor semelhante à Glintt que obteve uma pontuação de 

dezasseis. Tal como a Glintt, a Salemo & Merca também tem um ambiente corporativo em 

concordância com o da Brisa, o que mostra que o relacionamento entre as empresas é robusto 

e a longo prazo. 

 

 

Figura 15 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto EToll 
com o parceiro Salemo & Merca 

 

5.2.3.3. Análise da parceria 

Com base na classificação metodológica referida no capítulo 4.3 uma pontuação dos 

impulsionadores de dezassete pontos juntamente com um ambiente corporativo classificado 

com dezassete pontos sugere uma parceira de Tipo III. 



65 
 

De seguida são propostas algumas melhorias ao relacionamento inter-empresarial seguindo a 

metodologia proposta que afirma que para casos em que o tipo de parceria sugerido fosse Tipo 

III, teria de existir uma predominância de componentes com um nível de implementação 

elevado. 

(1) Planeamento: a primeira sugestão ao relacionamento entre a Salemo & Merca e a 

Brisa é à forma como o planeamento é feito, pois em vez de os planos existentes 

serem meramente partilhados a relação só beneficiava se o planeamento fosse feito 

em conjunto, eliminando de raiz conflitos de estratégias ou pormenores que 

futuramente poderiam dar origem a diversos problemas.  

(2) De seguida o foco da relação poderia ser alterado, passando este a concentrar-se de 

forma mais objectiva na performance conjunta das partes e não na performance 

individual de cada empresa. 

(3) A comunicação surge nesta relação como uma ponto-chave que poderia sofrer 

diversos melhoramentos, a começar pela comunicação não rotineira que ao invés de 

ser limitada e apenas a assuntos importantes do projecto em curso poderia ser mais 

transversal (envolvendo as áreas de desenvolvimento de produto, produção, financeira) 

onde pudessem ser partilhados os incentivos e críticas construtivas que iriam melhorar 

a qualidade do trabalho desenvolvido. A comunicação poderia ainda ser sistematizada, 

recorrendo a meios informáticos para a troca de planos, e ser mais equilibrada (no 

sentido em que ambas as entidades partilham os seus problemas e opiniões). 

(4) A avaliação do relacionamento (que surge como uma lacuna a ser eliminada por este 

trabalho) deverá ser feita através da ferramenta de avaliação. 

(5) Devido ao historial de parceria de sucesso entre as empresas, poderia haver uma 

maior tolerância a perdas a curto prazo e a migração da disponibilidade de ajudar o 

parceiro para vontade de ajudar o parceiro, pois no campo do desenvolvimento do 

produto é frequente as ideias entre entidades não emparelharem numa primeira 

abordagem. A confiança que a Brisa deposita neste parceiro poderia também ser 

aumentada, comprometendo a Brisa a uma relação a longo prazo e recompensando a 

Salemo & Merca com maior confiança do que outro fornecedor similar. 

Consequentemente, o tipo de contrato poderia ser estendido para o longo prazo ou 

mesmo para um contrato sem prazo estipulado, com uma cobertura de funções, 

obrigações e deveres mais gerais. 

O Anexo D resume de forma esquemática as propostas de alteração deste relacionamento. 
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5.2.4. Parceiro - g3p consulting 

A g3p nasceu em 2004 através de um convite feito pela Brisa para apoiar a industrialização, 

tornando-se parceira para a industrialização de equipamentos desenvolvidos pela Direcção de 

Inovação e Tecnologia no ano seguinte. 

A g3p é uma empresa de consultoria, formação e outsourcing de gestão especializada em 

gestão de projectos, optimização de processos de gestão, e melhoria da produtividade. 

As áreas de actuação da g3p incidem nas seguintes vertentes da gestão, qualidade, compras & 

logística, investigação, desenvolvimento & inovação, engenharia de processos de 

industrialização, planeamento e produção “lean”, manutenção, melhoria contínua e gestão de 

projecto. 

A empresa sedeada em Oeiras conta actualmente com nove colaboradores, e tem vindo a 

experienciar um rápido crescimento internacional potenciado por várias parcerias, estando 

actualmente presente em 13 países. 

Fruto de um relacionamento de cinco anos com a DIT-Brisa, a g3p foi responsável pela 

implementação de uma nova estratégia de compras e selecção de fornecedores, que permitiu 

savings de 25%, no valor de 2,7 milhões de euros, montar uma rede de parceiros 

(fornecedores) que têm apoiado a Brisa no desenvolvimento de novas soluções técnicas e 

contratar uma fábrica para fabricar os equipamentos desenvolvidos pela DIT (obtido de 

http://www.g3p.pt) 

Em concreto, neste projecto, a g3p foi a responsável pela parte logística (mais concretamente 

de apoio à produção), e por serviços de consultoria na área do procurement e negociação com 

fornecedores. Numa fase posterior à investigação, desenvolvimento e design do produto a g3p 

teve ainda uma participação na instalação do EToll. 

 

5.2.4.1. Relacionamento actual 

A g3p mantém com a Brisa uma relação caracterizada por ter um planeamento de operações 

regular com foco tanto em projectos, tarefas e/ou processos. O conteúdo deste planeamento já 

é bastante integrado sendo feito em conjunto e a vários níveis, muitas vezes com a presença 

da gestão de topo com o objectivo de harmonizar estratégias e dando a oportunidade à Brisa 

de participar no planeamento da g3p. O controlo de operações é feito com principal incidência 

na performance conjunta das partes, e uma habilidade de fazer mudanças ao sistema do 

parceiro após permissão, não existindo no entanto métricas de avaliação de performance 

sistematizadas. 

A comunicação efectuada entre as empresas é bastante evoluída ocorrendo a todos os níveis e 

com a partilha de críticas e incentivos a ser efectuada de forma livre nas reuniões de rotina 

entre as entidades. 
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O relacionamento é ainda caracterizado por alguma tolerância a perdas a curto prazo aliada a 

uma grande vontade de ajudar o parceiro em eventuais dificuldades ou necessidades que 

possam surgir. A relação é avaliada numa base trimestral. Aos olhos da Brisa a g3p goza de 

uma confiança elevada e existe o compromisso para o sucesso do parceiro a longo prazo. Os 

contratos são geralmente a médio-longo prazo e cobrem questões de natureza específica de 

cada projecto. 

Esta relação representa uma elevada importância para a g3p, estando portanto envolvidas 

várias funções relevantes para o sucesso da parceria e parceiros. 

 

5.2.4.2. Avaliação dos Facilitadores – g3p 

Na avaliação dos facilitadores entre a Brisa e a empresa g3p participou somente o responsável 

pela área de instalações e produção de equipamentos. Este baixo número na participação da 

avaliação cria problemas de não representatividade de dados, no entanto é actualmente 

impossível obter mais inquéritos deste género para a g3p, visto não haver mais profissionais da 

Brisa que operam de forma próxima com a empresa parceira. No entanto, dado ser um projecto 

importante para a Brisa, achamos que a nível ilustrativo esta parceria deveria também ser 

considerada. Esta avaliação foi feita com recurso ao inquérito cujas perguntas estão 

apresentadas na secção 5.1.2.2. 

A Figura 16 descreve esta avaliação. Esta avaliação teve o valor mais alto de todo o estudo, 

com uma média da pontuação de vinte e um pontos. Pela análise da mesma figura podemos 

concluir que em todas as questões a pontuação dada foi bastante elevada (relembrar que as 

questões cinco, seis, sete, oito e nove são de resposta sim ou não e como tal o valor máximo 

dessa pontuação é de um ponto). Isto deve-se ao facto de a g3p ser uma empresa que nasceu 

no seio da Brisa e como tal desde a sua origem tem absorvido as suas abordagens, técnicas, e 

filosofias de gestão tornando o ambiente vivido entre as duas empresas tão harmonioso. Uma 

média tão elevada é factor quase obrigatório para uma parceria de sucesso. 

 

Figura 16 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto EToll 
com o parceiro g3p 
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5.2.4.3. Análise da parceria 

Uma pontuação dos impulsionadores de dezassete pontos juntamente com um ambiente 

corporativo classificado com vinte e um pontos sugere uma parceira de Tipo III. 

Este tipo de relacionamento implica que exista uma maioria dos componentes com o seu nível 

de implementação elevado. De seguida serão apresentadas as propostas de melhoria para 

este relacionamento. 

(1) Em primeiro lugar o planeamento poderia ser mais sistemático contendo elementos 

tanto de um planeamento ad-hoc como de um planeamento regular, focado 

principalmente no relacionamento entre as empresas e não tanto em projectos 

específicos. 

(2) Em seguida, a g3p poderia ter maior liberdade, e poderia ter a habilidade de fazer 

mudanças ao sistema do parceiro sem necessitar de aprovação prévia da Brisa, como 

por exemplo nos pequenos detalhes nas actividades de consultoria na área do 

procurement e de negociação com fornecedores. 

(3) Outro aspecto susceptível a mudança é o aspecto da comunicação que apesar de ser 

bastante evoluída poderia ser optimizada ao ser feita de forma sistemática e não 

através de um número limitado de reuniões. 

(4) Devido a este relacionamento ser aquele que melhor comportamento teve no estudo de 

avaliação de facilitadores, a partilha de riscos e recompensas poderia ser alargada, 

dando à g3p uma alta tolerância para perdas a curto prazo, pois no caso de estas 

acontecerem é natural que sejam tratadas e resolvidas da mesma forma que a Brisa as 

solucionaria visto as empresas terem um ambiente corporativo semelhante. 

(5) A avaliação da relação assim como a justiça da mesma deveriam continuar a ser feitas 

trimestralmente utilizando uma ferramenta que ajude a sistematização do processo de 

avaliação. 

(6) O tipo e cobertura de contrato que são respectivamente a médio-longo prazo e de 

natureza específica poderiam sofrer mudanças, passando a ser a longo prazo ou 

mesmo sem prazo de validade, e de cobertura mais geral, dando uma maior liberdade 

operacional ao parceiro. A relação poderia ainda ser mais profunda, ao envolver mais 

unidades e ser alargada a outros níveis das duas organizações. 

(7) Finalmente, a g3p poderia efectivamente assumir o papel de 4pl, ao ser responsável 

pela gestão e optimização da cadeia de abastecimento para futuros projectos da Brisa, 

visto neste projecto do EToll já ter sido responsável pela parte logística de apoio à 

produção, por serviços de consultoria na selecção e negociação de e com 

fornecedores, e numa fase avançada do projecto ter participado na sua instalação. 
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Com estas sugestões o relacionamento entre a Brisa e a g3p ficará mais próximo, adequado ao 

resultado obtido da avaliação de impulsionadores e de facilitadores. Um resumo deste 

relacionamento é incluído no Anexo D. 

 

5.2.5. Parceiro - CENTIMFE 

O CENTIMFE (Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos) 

é um centro tecnológico que tem como principal objectivo dar apoio à indústria de moldes nas 

áreas de desenvolvimento e inovação, formação especializada e desenvolvimento de produto. 

Criado em 1992, e devido à transversalidade e complexidade do sector, emprega profissionais 

das mais diversas especialidades e exporta actualmente 80% da sua produção (obtido de 

http://www.centimfe.com). 

O CENTIMFE participou neste projecto através do fabrico do molde em plástico do interface 

com o utilizador, mais concretamente a nível dos bocais que recebem e/ou emitem recibos, 

talões e cartões. 

 

5.2.5.1. Relacionamento actual 

O Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos e a Brisa 

planeiam actualmente as suas operações em conjunto e de forma sistemática (planeamento 

regular e ad-hoc) dando um maior ênfase ao relacionamento e não tanto a processos e tarefas 

como acontece noutras relações. Mais uma vez é dada a capacidade de fazer mudanças ao 

sistema do parceiro após aprovação. 

A comunicação entre o CENTIMFE e a Brisa é regular e a vários níveis geralmente aberta e 

honesta, feita através de reuniões de rotina onde ambas as entidade dão o seu contributo de 

forma equilibrada. 

A partilha do risco e recompensa é moderada, existindo portanto alguma tolerância para perdas 

a curto prazo e uma disponibilidade para ajudar e colaborar com o parceiro. Apesar de existir 

um compromisso para uma relação a longo prazo a confiança no parceiro é limitada mas 

dentro do querer que cada parte actue honestamente e eticamente. Como em outras relações, 

este parceiro é avaliado trimestralmente, não existindo mais uma vez uma abordagem 

sistemática a esta avaliação. 

Os tipos de contrato celebrados entre o CENTIMFE e a Brisa têm sido a curto prazo e sempre 

de natureza específica dentro de determinado projecto. A relação envolve várias funções e 

unidades desenvolvidas e a parceria alarga-se a diversos níveis das duas organizações, 

compreendendo actividades críticas para o sucesso dos parceiros e da parceria. 
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Nesta relação os parceiros possuem activos de custo elevado e existe desenvolvimento de 

produto conjunto. 

 

5.2.5.2. Avaliação dos Facilitadores - 
CENTIMFE 

O último parceiro em análise neste projecto é o CENTIMFE. 

Apesar de estes dois últimos parceiros só terem tido um profissional da Brisa, responsável pela 

área de instalações e produção de equipamentos, a preencher o respectivo inquérito de 

avaliação de facilitadores, pode-se tirar conclusões através da comparação dos dois inquéritos. 

Através da análise da Figura 17, que contém o resumo desta avaliação, pode-se verificar que a 

pergunta número três (que questiona a probabilidade de ambas as partes terem os 

conhecimentos e a predisposição necessária para a construção do relacionamento) foi a que 

teve pior resultado com dois pontos, o que pode ser explicado pelo facto de a gestão da Brisa 

ou do CENTIMFE não estarem dispostas (ou não fazer sentido), partilhar informação financeira 

ou a integrar sistemas. Neste caso a pontuação média dos facilitadores foi de catorze pontos, o 

valor mais baixo de qualquer um dos facilitadores para este projecto. Sendo catorze, um valor 

mediano neste contexto, tal não significa que a parceria desenvolvida entre a Brisa e este 

centro tecnológico não tenha sucesso, pois a vontade de criar uma parceria neste projecto do 

EToll, com o intuito de melhorar certos aspectos ou adquirir novos competências é bastante 

elevada (pontuação de dezassete pontos na avaliação dos facilitadores), suplantando assim 

qualquer pequena adversidade que possam surgir. 

 

 

Figura 17 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto EToll 
com o parceiro CENTIMFE 
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5.2.5.3. Análise da parceria 

Segundo a metodologia aplicada, uma pontuação dos impulsionadores de dezassete pontos 

juntamente com um ambiente corporativo classificado com catorze pontos sugere uma parceira 

de Tipo III. 

Uma parceria Tipo III é caracterizada por uma predominância de componentes de nível alto. No 

entanto esta parceria deve ser menos integrada do que outras descritas neste projecto que 

também obtiveram uma sugestão de parceria Tipo III, visto que a pontuação dos seus 

facilitadores é inferior comparativamente às outras empresas. 

Seguidamente serão apresentadas propostas de melhoria para este relacionamento. 

(1) A comunicação entre o CENTIMFE e a Brisa poderia ser ainda mais aberta e ocorrer a 

todos os níveis com partilha livre de incentivos e críticas por parte dos membros 

responsáveis por este interface. 

(2) Sendo o CENTIMFE um centro tecnológico que tem entre outras funções desenvolver 

produtos e soluções, a tolerância para as perdas a curto prazo deveria ser maior, assim 

como a confiança depositada que é limitada. 

(3) Com o fim de sistematizar a avaliação da relação entre a Brisa e o CENTIMFE, deveria 

ser utilizada a ferramenta de avaliação que sistematizasse os objectivos desta 

avaliação. 

(4) Finalmente e em relação ao tipo de contrato este poderia ser alargado para um período 

a médio-longo prazo, e em vez de incluir questões de natureza específica referente a 

cada projecto poderia conter uma cobertura mais geral abrangendo principalmente a 

forma de como a relação deveria ser desenvolvida. 

Este relacionamento está resumido no Anexo D. 

 

5.3. Projecto 3 - Antena Via Verde (VV) 

O projecto AntenaVV, é um projecto que se encontra actualmente em fase de pré-arranque, e 

que será desenvolvido em paralelo com o projecto IdentificadorVV, seguindo os mesmos 

objectivos deste último, ou seja, tem como propósito desenvolver e industrializar uma nova 

antena (Figura 18) para o sistema Via Verde, que inclua todas as aplicações específicas para 

os serviços de transacções electrónicas e que cumpra todas as normas relativas aos sistemas 

DSRC-MDR. 

À semelhança do projecto paralelo IdentificadorVV, este projecto tem como objectivo desenhar 

a electrónica e a antena (parte mais inovadora do projecto, dado que é uma antena do tipo 
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patch de baixo custo), desenvolver o software necessário ao seu funcionamento, desenhar a 

caixa e realizar a certificação e testes da AntenaVV. 

Sendo um produto desenvolvido pela Brisa, leva a um aumento de Know-How interno muito 

grande relativamente ao funcionamento deste tipo de dispositivos, conhecimento esse que não 

existe e que poderá ser muito útil para a compreensão de diversos problemas que existem com 

os equipamentos actuais e em projectos futuros. 

A necessidade constante de redução de custos e a possibilidade de a Brisa ser proprietária de 

um produto desenvolvido inteiramente em Portugal leva a que este projecto seja de grande 

importância para a empresa. 

 

 

Figura 18 - Antena ViaVerde 

 

5.3.1. Avaliação dos Impulsionadores 

Com o fim de averiguar se as razões para se formar uma parceria são de facto fortes, foi 

pedido a vários colaboradores da Brisa (4) que preenchessem o questionário de avaliação de 

impulsionadores (presente no Anexo A) para o projecto AntenaVV. 

Os profissionais da Brisa que preencheram este inquérito foram os mesmos que preencheram 

os questionários para o projecto IdentificadorVV, são eles os responsáveis pelo departamento 

de desenvolvimento tecnológico da DIT, provável gestor deste projecto (visto que este projecto 

ainda está numa fase de pré-arranque), gestor do sistema de gestão da inovação e qualidade, 

e suporte na gestão de projectos.  

As questões colocadas são as referidas no capítulo 5.1.1. 

Os resultados do inquérito estão representados na Figura 19 onde estão discriminadas as 

diferentes respostas por questão. 
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Figura 19 - Resultados dos inquéritos avaliação dos impulsionadores para o projecto 
AntenaVV 

 

Pela análise da Figura 19 verifica-se que as questões três e quatro (onde é perguntada a 

probabilidade de um relacionamento mais próximo com uma empresa trazer vantagens a nível 

de marketing e de estabilidade/crescimento de lucros respectivamente) foram aquelas que 

receberam uma maior pontuação. Aspectos como a eficiência de custos e activos 

(correspondentes à questão número um), e restantes componentes do serviço prestado ao 

cliente (questão número 2), surgem neste projecto como pontos em que a Brisa considera não 

ser provável melhorar com um relacionamento mais estreito com determinado fornecedor. A 

disparidade das respostas por parte dos avaliadores em algumas questões pode ser explicada 

pela área de actuação de cada avaliador (por exemplo, A1 pontua as questões um e dois, de 

cariz mais operacional, de forma inferior relativamente à questão número três, onde são 

perguntadas questões relacionadas com o desenvolvimento do produto e potencial inovativo do 

parceiro, devido à sua área de actuação - responsável pelo departamento de desenvolvimento 

tecnológico). 

À semelhança do projecto IdentificadorVV, a média dos resultados da avaliação dos 

impulsionadores foi de quinze pontos. Como esta pontuação é superior a oito pontos, deve ser 

aplicado o próximo passo da metodologia, que é a avaliação dos ambientes corporativos entre 

a Brisa e o parceiro alvo. 
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5.3.2. Parceiro - Dailywork 

A Dailywork, empresa já descrita neste capítulo na secção 5.1.2, tem um envolvimento duplo 

nos projectos paralelos Identificador Via Verde e no futuro projecto AntenaVV, devido à razão 

de estes projectos partilharem o mesmo objectivo embora em componentes diferentes.  

A antena a ser desenvolvida neste projecto é baseada na tecnologia europeia DSRC-MDR 

sendo em tudo semelhante à tecnologia utilizada na Via Verde, permitindo o pagamento 

electrónico de portagens em alguns países europeus. Esta será desenvolvida de raiz e 

possuirá uma arquitectura inovadora. 

Visto que para este projecto, a média da pontuação da avaliação dos impulsionadores é de 

quinze pontos (valor igual a do projecto Identificador ViaVerde), e que a compatibilidade 

empresarial (avaliada pela avaliação dos facilitadores contida na secção 5.1.2.2) é 

independente dos projectos em causa, é reforçada a sugestão de este relacionamento ser uma 

parceria Tipo II. Assim, as definições dos componentes desta relação são as descritas 

anteriormente e podem ser consultadas na secção 5.1.2.3. 

 

5.4. Projecto 4 – Emigrar Northwest Parkway 
(NWP) 

A Northwest Parkway (NWP) é um troço de auto-estrada com dezoito quilómetros em Denver, 

CO, nos Estados Unidos. 

O objectivo deste projecto é a migração e montagem de hardware e software do sistema 

central de serviços de transacções electrónicas, permitindo assim à NWP seguir a estratégia e 

tendência tecnológica praticadas pelos concorrentes facultando ao mesmo tempo uma 

adaptação e crescimento mais eficientes, com uma grande redução dos custos operacionais. 

Apesar de ser um projecto de uma auto-estrada relativamente pequena, este projecto assume 

uma grande importância para a Brisa, pois serviu como demonstração das capacidades da 

empresa no mercado Norte Americano. 

 

5.4.1. Avaliação dos Impulsionadores 

O último projecto analisado neste estudo é o projecto Emigrar Northwest Parkway. Com o 

objectivo de apurar as razões e a força das mesmas para o desenvolvimento de uma parceria 

foi pedido a quatro pessoas ligadas à Brisa que procedessem à avaliação dos impulsionadores 

para este projecto. Estas pessoas são responsáveis pelos cargos de gestor e suporte à gestão 

do projecto Emigrar Northwest Parkway, gestor do sistema de gestão da inovação e qualidade, 

e pelo responsável do departamento de desenvolvimento tecnológico da DIT. As perguntas 

deste inquérito são as descritas na secção 5.3.1.  
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Na Figura 20, estão representados os resultados destes inquéritos, onde no eixo das abcissas 

está representado o número da questão e no das ordenadas a respectiva pontuação. 

Segundo a análise da figura, verifica-se que as questões número um e três (onde é perguntada 

respectivamente a probabilidade de um relacionamento mais próximo com uma empresa trazer 

vantagens a nível de eficiência de custos e activos e de marketing) tiveram uma elevada 

pontuação, o que se deve ao facto de a Brisa procurar neste projecto melhorar as suas 

capacidades de penetração em novos mercados, expansão geográfica, e eficiências de gestão. 

De referir ainda a unanimidade na pergunta quatro, com uma pontuação de três pontos que 

revela uma vontade comedida no crescimento dos lucros para este projecto. 

 

 

Figura 20 - Resultados dos inquéritos avaliação dos impulsionadores para o projecto 
Emigrar Northwest Parkway 

 

Analisando os resultados globais da avaliação de impulsionadores efectuada neste projecto 

tem-se que o total médio destes inquéritos é de dezoito pontos, o resultado mais elevado deste 

estudo, o que revela que para este projecto existem fortes razões para se formar um 

relacionamento mais estreito com os parceiros. De referir novamente que a disparidade dos 

resultados em determinadas questões pode ser explicada pelo maior ou menor envolvimento 

operacional no projecto por parte dos avaliadores. 

Assim, é necessário avaliar a harmonia entre a Brisa e os parceiros em questão para este 

projecto, e para tal é utilizado o inquérito de avaliação de facilitadores descrito no Anexo B. 

 

5.4.2. Parceiro - Living Data 

A Living Data, Sistemas de Informação e Apoio à Decisão, Lda., é uma empresa que opera na 

área das tecnologias de informação, que visa prestar serviços de informática e relativos a 
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sistemas de informação inovadores, alinhados com as necessidades de decisão dos seus 

clientes, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento e produzidos por equipas 

qualificadas e motivadas. 

Fundada em 2000, tem como actividades core a prestação de serviços de consultoria 

informática e desenvolvimento de serviços nas áreas de definição de processos, gestão de 

projectos de software, gestão de projectos de pesquisa e inovação, integração de novas 

tecnologias em sistemas já existentes e desenvolvimento integral de soluções (obtido de 

http://www.livingdata.pt). 

Neste projecto Emigrar Northwest Parkway, a Living Data colaborou na área de 

desenvolvimento de software, mais propriamente na migração do software com origem nos 

E.U.A. para que fosse compatível com o utilizado pela Brisa (era um software aberto, e o 

projecto consistiu em facilitar a integração do hardware nesse mesmo software). 

 

5.4.2.1. Relacionamento actual 

Actualmente a Brisa e a Living Data mantêm um relacionamento caracterizado por ter um 

planeamento específico e regular, com foco nas tarefas e nos projectos, e feito de forma 

conjunta com o intuito de eliminar conflitos estratégicos. 

A comunicação entre as empresas é feita de forma regular e a vários níveis, através de 

reuniões de alguma rotina. A relação é algo desequilibrada a nível de comunicação pendendo o 

sentido para o lado da Brisa. 

A tolerância à perda é baixa, existindo no entanto disponibilidade para ajudar o parceiro. A 

confiança depositada no parceiro não é elevada e o compromisso para o sucesso do parceiro é 

específico a uma transacção ou projecto e tem que ser ganho constantemente. Tal como os 

outros relacionamentos a relação é avaliada num período trimestral. 

Os contratos efectuados são geralmente a médio-longo prazo cobrindo aspectos específicos de 

cada projecto a ser desenvolvido. A relação representa uma quota de negócio moderada para 

a Living Data envolvendo poucas actividades de adição de valor, no entanto estas actividades 

são importantes para o sucesso dos parceiros. 

Por fim, os investimentos financeiros são baixos ou mesmo nulos e existe algum 

desenvolvimento tecnológico feito em conjunto. 

 

5.4.2.2. Avaliação dos Facilitadores – Living 
Data 

De forma a cumprir o próximo passo da metodologia, a avaliação dos facilitadores, foi pedido 

ao gestor deste projecto, ao responsável pelo departamento de desenvolvimento tecnológico e 
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a um funcionário de suporte à gestão de projectos numa área mais técnica e organizacional 

que avaliassem o ambiente corporativo da empresa Living Data, com o auxílio do inquérito 

cujas perguntas estão presentes na secção 5.1.2.2. 

 A Figura 21 sumariza o resultado desta fase. Segundo a análise da figura pode-se dizer que 

os resultados são caracterizados por não serem muito elevados. Na verdade foram os 

resultados mais baixo para este tipo de inquérito ao longo deste estudo com uma média dos 

facilitadores de onze pontos. Relativamente à diferença das respostas entre certas questões 

(nomeadamente na perguntas número quatro, seis e oito), esta pode ser explicada pelo facto 

de na pergunta número quatro os avaliadores terem dado diferentes pesos aos subcritérios 

referidos no questionário de avaliação de facilitadores incluído no Anexo B. Este problema 

pode ser resolvido se no dito questionário fosse implementada uma escala de avaliação para 

cada um destes subcritérios. As questões seis e oito, de respostas possíveis sim/não, também 

obtiveram resultados díspares. Esta diferença deve-se ao facto de os avaliadores no momento 

da avaliação poderem não estar a considerar determinado factor que os outros avaliadores 

consideraram, e poderia ser facilmente resolvido se os inquéritos fossem feitos em conjunto. 

 

Figura 21 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto Emigrar 
Northwest Parkway com o parceiro Living Data 

 

 

5.4.2.3. Análise da parceria 

Segundo a Figura 8, incluída no capítulo 4.3 uma pontuação dos impulsionadores de dezoito 

pontos juntamente com um ambiente corporativo classificado com onze pontos sugere uma 

parceira de Tipo II. 

Uma parceria Tipo II é caracterizada por uma predominância de componentes de nível médio. 

De seguida são apresentadas as propostas de melhoria para este relacionamento. 
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(1) Em primeiro lugar, a comunicação surge como aspecto fundamental em qualquer 

relacionamento e como tal, deveria ser melhorada dando oportunidade à Living Data de 

se expressar de forma ainda mais aberta perante a Brisa. 

(2) De seguida, a tolerância a perdas poderia também ser optimizada pois apesar de a 

Living Data se tratar de uma start-up, é uma empresa parceira da Brisa, e como tal 

deveria existir alguma tolerância para as perdas a curto prazo. 

(3) À semelhança dos outros parceiros, a avaliação desta relação também é alvo de 

sugestão de mudança, devendo ser feita uma avaliação onde existisse a definição dos 

aspectos a avaliar.  

(4) Por fim, referir dois aspectos que poderão ser alterados com o passar do tempo e 

posterior amadurecimento da relação. Primeiro: dotar o parceiro com mais confiança, 

distinguindo-o assim de outra relação semelhante com um não parceiro. E segundo, 

haver um maior compromisso por parte da Brisa para uma relação a longo prazo com a 

Living Data. 

O relacionamento proposto entre a Brisa e a Living Data está resumido no Anexo D. 

 

5.4.3. Parceiro - LTU 

A LTU – Luís Trigo Unipessoal, Lda. é mais uma empresa que nasce no seio da Brisa. Criada 

em 2004 teve como objectivo inicial apoiar a DIT na área de Projecto de Engenharia e 

Integração de Sistemas. 

A LTU é uma empresa de consultoria e projecto especializada em gestão de projectos, 

logística, projecto de engenharia, e integração de sistemas 

Este parceiro tem escritório em São Domingos de Rana e conta com dez colaboradores nos 

seus quadros. 

Neste projecto a LTU foi em geral responsável pela parte eléctrica das portagens, isto é pelos 

pórticos, postura eléctrica, quadros eléctricos, cablagens e infra-estruturas físicas eléctricas. 

 

5.4.3.1. Relacionamento actual 

O último relacionamento analisado nesta dissertação é o relacionamento entre a Brisa e a LTU. 

Esta relação é caracterizada por um planeamento regular focado em projectos e tarefas e feito 

em conjunto. 
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Quanto à comunicação esta é feita nos dois sentidos de forma equilibrada através de um 

número limitado de reuniões. A comunicação não rotineira ocorre a vários níveis e é 

usualmente aberta e honesta. 

Existe alguma tolerância para perdas a curto prazo e existe disponibilidade para ajudar o 

parceiro caso este necessite. A avaliação do relacionamento é feita uma vez mais de forma 

trimestral. 

A LTU goza de um elevado grau de confiança visto esta ser total e não precisa mais de ser 

ganha no dia-a-dia, existindo portanto um compromisso para uma relação a longo prazo. 

Os contratos entre as duas empresas são celebrados normalmente a curto prazo para cada 

projecto especificando questões de natureza particular. Quando à profundidade da relação, 

esta representa uma quota de actividade moderada para a LTU, envolvendo poucas funções 

de adição de valor e suportando actividades importantes para o sucesso dos parceiros. 

A LTU e a Brisa possuem activos de baixo custo, e têm algumas actividades cujo 

desenvolvimento é feito em conjunto. 

 

5.4.3.2. Avaliação dos Facilitadores - LTU 

Finalmente, e para a avaliação da última empresa parceira da Brisa, foi pedido ao funcionário 

da Brisa responsável pela gestão do projecto Emigrar Northwest Parkway, que avaliasse a 

empresa LTU. Esta avaliação foi feita uma vez mais com recurso ao inquérito cujas perguntas 

são apresentadas no capítulo 5.1.2.2. 

A Figura 22 descreve o resultado deste inquérito. De destacar a elevada pontuação de cinco 

pontos, na questão número três, o que é revelador de ambas as partes terem os 

conhecimentos e a predisposição necessários para a construção de um bom relacionamento. A 

média desta avaliação dos facilitadores foi a elevada pontuação de dezassete pontos, mais 

uma vez devido ao facto de ser uma empresa que cresceu no dentro do ambiente da Brisa, o 

que facultou à LTU a aquisição das práticas e da forma de operar da Brisa. Estes resultados 

são caracterizados por uma falta de representatividade, visto terem sido obtidos através de 

apenas um inquérito. Mais uma vez referir que foi apenas possível consultar um profissional da 

Brisa para esta avaliação de facilitadores, por ser a única pessoa dentro da DIT que mantém 

contacto próximo com o parceiro. Todavia devido à importância do projecto, esta análise foi 

todavia elaborada. 
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Figura 22 - Resultado dos inquéritos avaliação dos facilitadores para o projecto Emigrar 
Northwest Parkway com o parceiro LTU 

 

5.4.3.3. Análise da parceria 

Pela análise da Figura 8, presente no capítulo 4.3 uma pontuação dos impulsionadores de 

dezoito pontos juntamente com um ambiente corporativo classificado com dezassete pontos 

sugere uma parceira de tipo III. 

Uma parceria tipo III é caracterizada por uma predominância de componentes de nível alto. 

Sugestões de melhoria para este relacionamento são descritas de seguida. 

(1) O primeiro aspecto que podia sofrer uma optimização é o nível do planeamento que 

actualmente se encontra focado em tarefas e projectos e poderia sim ser focado em 

questões mais abrangentes do relacionamento. 

(2) A comunicação poderia melhorar ocorrendo a todos os níveis para que fossem 

partilhados os incentivos e críticas ao trabalho do parceiro. Esta poderia ser mais 

sistematizada sendo feita por meio electrónico. 

(3) Neste projecto específico, desenvolvido num contexto internacional, o compromisso 

para ajudar o parceiro devia ser maior, e ao invés de existir uma disponibilidade de 

ajudar o parceiro devia existir uma vontade pró-activa de ajudar o parceiro. O mesmo 

acontece com a tolerância à perda que devia ser mais elevada. 

(4) O período de avaliação deveria ser inalterado (trimestral), mas deveria ser 

sistematizado fazendo uso de critérios de avaliação.  

(5) Uma pontuação da avaliação dos facilitadores de dezassete pontos aliada a uma 

parceria do Tipo III sugere que devia existir um compromisso para o sucesso do 
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parceiro ao longo do tempo, assim como contratos mais gerais e não tão específicos e 

relativos a determinados projectos. 

Uma síntese deste relacionamento está presente no Anexo D. 

 

5.5. Análise Global dos Resultados 

Sendo os impulsionadores, as razões, forças, e propensões para formar uma parceria, 

podemos concluir que os projectos em estudo apresentam pontuações médias-altas, e como 

tal têm disposição para formar parcerias (segundo a metodologia, ver capítulo 4, acima de 12 

valores de pontuação no inquérito de avaliação de impulsionadores deve ser estabelecida uma 

parceria). A Figura 23 sintetiza os resultados desta primeira análise. 

 

Figura 23 - Médias da avaliação dos Impulsionadores para cada projecto 
 

Os projectos AntenaVV e IdentificadorVV tiveram uma pontuação de quinze pontos, uma 

pontuação que, segundo a metodologia utilizada, limita logo à partida o relacionamento 

proposto a uma parceria, deixando o tipo da mesma ser optimizado pela compatibilidade do 

ambiente corporativo entre a Brisa e a empresa alvo. O projecto internacional Emigrar 

Northwest Parkway e o EToll foram os que obtiveram uma maior pontuação com dezoito e 

dezassete pontos respectivamente, num total de vinte e quatro pontos possíveis, sendo por 

isso aqueles em que a parceria deve existir e ser fortalecida 

A compatibilidade corporativa entre a Brisa e várias empresas foi estudada com recurso ao 

inquérito presente no Anexo B. Este inquérito que atribui uma pontuação a cada questão, tem 

um total máximo de vinte e cinco pontos. A Figura 24 descreve os resultados obtidos. 
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Figura 24 - Médias da avaliação dos Facilitadores para cada projecto 
 

As empresas Living Data e Dailywork foram aquelas que obtiveram uma menor pontuação 

(onze e doze pontos), o que significa que são as empresas que apresentam práticas 

empresariais, filosofias de gestão, e dimensão relativa algo desiguais em relação à Brisa. As 

empresas que obtiveram melhores resultados nesta avaliação foram por ordem decrescente a 

g3p (empresa com melhor desempenho nesta avaliação com vinte e um pontos), Salemo & 

Merca, LTU, Glintt, e o CENFIMFE com respectivamente dezassete, dezassete, dezasseis e 

catorze pontos. 

Com base na metodologia proposta e nos resultados obtidos foi então sugerido um tipo de 

relacionamento e definidos os seus respectivos componentes. Assim, para as empresas 

Dailywork e Living Data são sugeridas parcerias Tipo II, enquanto para as restantes empresas: 

Glintt, Salemo & Merca, g3p, CENTIMFE e LTU, são sugeridas parcerias Tipo III. De relembrar 

que a diferença entre as parcerias Tipo II e Tipo III reside no nível de implementação dos 

componentes (uma parceria Tipo II tem a maioria dos níveis de implementação no nível médio, 

enquanto as parcerias Tipo III são caracterizadas por terem uma predominância dos níveis de 

implementação dos componentes no nível alto). O Anexo C sintetiza os diferentes 

componentes de uma relação em função do seu nível de implementação.  

Através da análise da Tabela 2, pode-se concluir que questões relacionadas com a partilha de 

risco/recompensa (nomeadamente a avaliação dos relacionamentos, ver células a cinzento) 

foram sugestões de mudança unânimes para todos os parceiros. 
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Componente 

Parceiro 

Dailywork Glintt Salemo 

& Merca 

g3p CENTIMFE Living 

Data 

LTU 

Planeamento        

Controlo de 

operações conjunto 
       

Comunicação        

Partilha 

risco/recompensa 
       

Confiança e 

compromisso 

       

Tipo de contrato        

Profundidade        

Investimento        

Tabela 2 - Síntese das sugestões de mudança no relacionamento com os diversos 
parceiros 

 

Outros aspectos em que a mudança foi amplamente sugerida foram o planeamento, 

comunicação, confiança e compromisso e tipo de contrato. Questões como controlo de 

operações conjunto, profundidade e investimento apenas foram alvo de mudanças pontuais na 

forma como se integram no relacionamento com o parceiro (sendo portanto as áreas em que o 

relacionamento se encontra mais estável). 

O Anexo D contém uma síntese de todas as implementações de componentes para cada 

relacionamento. 

 

5.6. Avaliação da relação entre a Brisa e os 
Parceiros 

Com a aplicação da metodologia descrita anteriormente verificou-se existir a necessidade de 

possuir uma ferramenta que permita monitorizar durante o período de duração da parceria o 

estado de relacionamento existente na Brisa. Até ao momento, a validação do estado da 

parceria, tem sido feita trimestralmente mas de forma informal não se utilizando nenhuma 

metodologia ou ferramenta que possam ajudar a avaliação. Com o intuito de preencher esta 

lacuna, foi então desenvolvida uma ferramenta de avaliação, a qual se passa a descrever. 
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5.6.1. Caracterização da ferramenta de 
avaliação 

Com a finalidade de avaliar de forma sistemática o estado do relacionamento entre a Brisa e as 

empresas parceiras, é proposto neste trabalho uma ferramenta de avaliação desenvolvida no 

software Microsoft Office Excel 2007. A Figura 25 mostra o aspecto geral da ferramenta de 

avaliação. 

 

 

Figura 25 - Ecrã inicial da ferramenta de avaliação 

 

Esta ferramenta, que deverá ser utilizada para avaliar o parceiro numa base trimestral, inicia-se 

com a introdução do nome do parceiro, data da avaliação e nome(s) do(s) avaliador(es) nos 

campos assinalados com o número (1) na Figura 25. 

Como se pode ver na figura, a avaliação é composta por seis critérios: partilha de informação, 

intercâmbio de pessoal, iniciativa do parceiro, compromisso com a parceria, capacidade de 

cumprir expectativas, e imagem (indicados pelo número (2) na figura). Estes seis critérios são 

posteriormente desdobrados em vários subcritérios que serão efectivamente o alvo da 

avaliação (este desdobramento dos critérios faz-se clicando nos botões de controlo 

assinalados pelo número (3) na figura, como exemplo apenas um critério foi desdobrado na 

imagem). Cada um destes subcritérios é avaliado utilizando uma escala ordinal com quatro 

níveis de resposta compreendidos entre um e quatro, onde o número um (pontuação mais 
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baixa) corresponde a mau, o número dois corresponde a insatisfatório, o número três 

corresponde a satisfatório e o número quatro (pontuação mais elevada) corresponde a uma 

avaliação com o nível de resposta bom (a zona de avaliação dos subcritérios está representada 

na imagem pelo número (4)). Foi escolhido este tipo de escala em alternativa a uma escala 

composta por cinco níveis de resposta pois neste caso, os avaliadores são forçados a dar uma 

escolha negativa ou positiva, visto não existir uma opção central  

Depois de estes subcritérios serem avaliados, a ferramenta faz automaticamente a média 

aritmética dos vários subcritérios e apresenta este resultado no respectivo critério, como 

ilustrado na figura pelo número (5). 

Esta avaliação deve ser feita preferencialmente pelos mesmos funcionários da Brisa que 

participaram no processo de criação da parceria, mas tal não é eliminatório ou exclusivo, pois 

podem participar na avaliação profissionais que mantêm contacto regular com o parceiro 

assumindo assim uma posição privilegiada na respectiva avaliação.  

De referir que esta avaliação tem como objectivo analisar a forma como a relação é conduzida, 

e não avaliar o produto final ou serviço prestado pelo parceiro. Desta forma é possível avaliar 

uma relação segundo os critérios propostos, independentemente da indústria ou sector de 

actividade do parceiro. 

A escolha destes critérios teve como base a literatura estudada e apresentada nos capítulos 

anteriores (principalmente baseada no inquérito de avaliação de facilitadores), e foi revista e 

aperfeiçoada por funcionários da Brisa. 

O primeiro critério proposto é a partilha de informação. Este critério avalia a comunicação 

efectuada entre os parceiros, ou seja, avalia a forma, frequência e qualidade de informação 

partilhada entre a Brisa e o parceiro em questão. Esta comunicação tanto pode ser sobre 

projectos passados, actualmente a decorrer, ou projectos futuros, podendo ainda assumir uma 

natureza formal ou informal sendo transversal a vários departamentos das empresas. 

O critério intercâmbio de pessoal visa avaliar o relacionamento segundo a quantidade e/ou 

frequência de pessoal de uma empresa nas instalações do respectivo parceiro. Isto é, num 

relacionamento evoluído e saudável os parceiros gozam de uma elevada confiança traduzida 

muitas vezes no intercâmbio de pessoal e/ou em visitas frequentes (e muitas vezes de rotina) 

às instalações do cliente/fornecedor. Este intercâmbio de pessoal tem dois aspectos positivos 

fundamentais, primeiro cultivam o bom relacionamento entre as empresas, e segundo, ao ter 

os próprios funcionários a trabalharem directamente no projecto a ser desenvolvido juntamente 

com o pessoal da empresa parceira, leva a um aumento do know-how interno e consequente 

redução da dependência das operações e/ou serviços do parceiro. 

O próximo critério é a iniciativa do parceiro. Este critério avalia a forma pró-activa como o 

parceiro contribuiu para a melhoria da relação. Esta iniciativa pode vir de várias formas tais 

como propostas para novos projectos, melhorias de processo e da relação. 
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O critério seguinte, compromisso com a parceira, pretende avaliar se é do interesse da Brisa e 

do parceiro continuar com a respectiva parceria. A maior utilidade deste critério surge quando 

de forma consciente ou inconsciente a relação é relegada para segundo plano, devido a 

factores que podem ir desde a ausência de projectos nesse período, preferência dada a outro 

fornecedor ou parceiro, ou ao declínio do acompanhamento da relação, sendo portanto 

necessário efectuar uma avaliação objectiva deste carácter. 

O quinto critério proposto por esta avaliação é a capacidade de cumprir expectativas por parte 

do parceiro. Exemplos de expectativas são: prazos de entrega, orçamentos, potencial 

inovativo, qualidade e capacidade de resposta a novas solicitações. 

Finalmente, o último critério denominado imagem avalia questões de honestidade, benefícios 

da parceria para a imagem da Brisa e sustentabilidade da rede de parceiros, e reputação por 

parte da empresa parceira alvo da avaliação e seus colaboradores. 

Após obter as pontuações dos avaliadores para cada critério, é efectuada uma média 

aritmética que resultará numa pontuação final compreendida entre um e quatro (representada 

na Figura 25 pelo número (6)). Se a avaliação do parceiro for de um ou dois pontos, isto 

significa que a relação não se encontra muito saudável ou que o potencial da parceria já se 

encontra esgotado ou na sua fase descendente, e como tal é sugerido efectuar de novo o 

processo de criação e desenvolvimento de parcerias (modelo proposto por Lambert et al. 

(1996) descrito anteriormente nesta dissertação). Se por outro lado a avaliação do parceiro 

obtiver uma pontuação de três ou quatro pontos a relação encontra-se num nível aceitável ou 

bom sendo apenas necessário efectuar ajustes pontuais. 

Como se pode ver na Figura 25, a ferramenta de avaliação contém um painel de controlo 

(representado pelo número (7)) composto por três botões. O primeiro botão permite ao 

utilizador da ferramenta consultar avaliações já efectuadas (o que remeterá o utilizador para 

um novo ecrã, como se pode ver na Figura 26), o segundo botão permite limpar o formulário de 

avaliação em caso de erro na inserção de dados ou de uma nova avaliação, e por fim, o 

terceiro botão permite guardar a avaliação em curso. 

 

 

Figura 26 – Ferramenta de avaliação - Consulta de avaliações 
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A Figura 26 mostra um ecrã onde é possível consultar avaliações feitas anteriormente. É 

possível visualizar todas as avaliações feitas, ou em caso de necessidade filtrar a informação 

por parceiro, data de avaliação, nome(s) do(s) avaliador(es), nº avaliadores, ou pontuação da 

avaliação. Do lado direito da figura existe um botão de controlo com o texto “Adicionar 

Avaliação” que como o nome indica, permite adicionar uma nova avaliação, fazendo a 

navegação de volta ao ecrã inicial. 

Esta ferramenta de avaliação foi validada por funcionários da Brisa que aprovaram os critérios 

de avaliação, funcionalidade, facilidade de uso, e deram algumas sugestões de melhoria como 

por exemplo, inclusão de uma breve explicação dos critérios (colocados sob a forma de 

comentário, representados por triângulos encarnados na Figura 25), ou alteração de 

nomenclaturas usadas nos critérios de avaliação. 

 

5.7. Conclusões 

Neste capítulo foi aplicada a metodologia proposta nos capítulos anteriores a quatro projectos 

desenvolvidos pela Brisa em colaboração com vários parceiros. Depois de descritos os 

projectos e respectivos intervenientes foi efectuada uma avaliação que permitiu perceber se 

para determinado projecto fazia sentido perseguir uma parceria. Uma análise posterior estudou 

para cada projecto o tipo de relacionamento que melhor se adequa entre a Brisa e os diversos 

intervenientes. Ambas as análises foram efectuadas recorrendo a inquéritos incluídos em 

Anexo, os quais vários profissionais da Brisa preencheram. Através do cruzamento destas 

duas análises foram sugeridas melhorias aos respectivos relacionamentos. 

No decorrer do desenvolvimento desta dissertação de mestrado, mais concretamente na 

aplicação da metodologia de desenvolvimento de parcerias, foi identificada uma lacuna na 

forma como os parceiros eram avaliados. Com o objectivo de eliminar esta lacuna, foi proposta 

uma ferramenta de avaliação de parcerias baseada em seis critérios de avaliação distintos: 

partilha de informação, intercâmbio de pessoal, iniciativa do parceiro, compromisso com a 

parceria, capacidade de cumprir expectativas, e imagem. Esta ferramenta de avaliação foi 

identificada pela Brisa como sendo muito importante, permitindo à empresa avaliar os seus 

parceiros de forma sistemática numa base trimestral, servindo ao mesmo tempo como uma 

base de dados possibilitando a consulta de avaliações transactas. 
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6. Conclusão 

Nesta dissertação foi analisado o processo de criação de parcerias entre a Brisa e os seus 

fornecedores, juntamente com a caracterização do estado dos relacionamentos criados e/ou já 

existentes. Este estudo permitiu sistematizar o processo de colaboração entre a Brisa e os 

seus parceiros. 

Numa fase inicial do trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica da área e foram estudados 

alguns casos de estudo incluídos em trabalhos de investigação com o fim de seleccionar uma 

metodologia que pudesse ajudar a solucionar o problema em análise nesta dissertação. 

Resultante desta revisão de literatura foi escolhido o modelo proposto por Lambert et al. 

(1996), o qual foi aplicado a um conjunto de parcerias existentes na DIT da Brisa. 

Este modelo de criação e desenvolvimento de parcerias foi aplicado a quatro projectos 

actualmente desenvolvidos pela Brisa: Antena ViaVerde, EToll, Identificador ViaVerde, e 

Northwest Parkway. Os projectos foram desenvolvidos pela Brisa em conjunto com diversos 

parceiros: Dailywork, Glintt, Salemo & Merca, g3p, CENTIMFE, Living Data, e LTU. 

Na aplicação do modelo, foi estudado inicialmente a afinidade que a Brisa tem para formar uma 

parceria no âmbito de diferentes projectos com um parceiro genérico (estudo dos 

impulsionadores). No caso de esta afinidade existir, procedeu-se ao estudo do ambiente 

corporativo entre a Brisa e cada um dos parceiros intervenientes nesse projecto (estudo dos 

facilitadores). Consoante o resultado destes dois estudos e posicionamento da parceria 

estudada na matriz do tipo de parcerias da metodologia usada, foram sugeridas alterações ao 

relacionamento existente entre as duas entidades. 

Como resultado da aplicação do modelo, surge como necessidade da DIT avaliar de forma 

contínua e sistemática as diversas parcerias. Com o fim de ajudar este processo, foi 

desenvolvida uma ferramenta de avaliação baseada em seis critérios chave (partilha de 

informação, troca de pessoal, iniciativa do parceiro, compromisso à ideia de parceria, 

capacidade de cumprir expectativas, e imagem). Esta deve ser usada pela DIT com a 

finalidade de avaliar a sua rede de parceiros. A validação desta ferramenta foi feita pela Brisa e 

foi identificada como muito importante para a ajuda na sistematização do processo de 

avaliação das parcerias. 

A aplicação desta metodologia revelou-se muito interessante e permitiu como foi referido acima 

sistematizar o processo de colaboração entre a Brisa e os seus parceiros, identificando o tipo 

de parcerias existentes e/ou a construir e de que forma as mesmas poderão ser fortalecidas.  

 

6.1. Análise da Metodologia Usada 

Com base na experiência adquirida na aplicação da metodologia de avaliação de parcerias 

proposta por Lambert et al. (1996) surgem alguns aspectos que gostaríamos de identificar 

como sendo alvo de alguma crítica. 
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Em primeiro lugar este modelo não considera o estudo de empresas de dimensão bastante 

diferente. O que pode ser problemático aquando a ocorrência de assuntos como a participação 

de cada parceiro no planeamento alheio ou em questões incluindo a gestão de topo. 

De seguida, e referente à parte das avaliações dos impulsionadores e dos facilitadores, as 

escalas propostas no modelo, respectivamente 0-24 e 0-25, assim como os diversos níveis 

incluídos em cada escala (por exemplo 8-11, 12-15, e 16-24 no caso dos impulsionadores), não 

merecem por parte dos autores do modelo qualquer sustentação e/ou explicação. 

Outra crítica ao modelo é na altura da escolha do tipo de relacionamento, sejam atribuídos aos 

facilitadores e aos impulsionadores o mesmo peso nesta decisão, o que pode levar a que um 

relacionamento (ou projecto no caso desta dissertação) que tenha pouco interesse ou traga 

poucos benefícios, se possa formar e seja traduzido num tipo de parceria bastante elevado 

apenas porque as empresas em estudo possuírem um ambiente corporativo adequado. 

O preenchimento dos inquéritos pode apresentar também algumas contradições, por exemplo 

no inquérito de avaliação de facilitadores presente no Anexo B na questão 4, onde é 

questionada a simetria das duas empresas, é possível que as empresas sejam saudáveis do 

ponto de vista financeiro mas tenham um nível diferente de sofisticação tecnológica. Dado 

haver uma única escala de classificação, pode trazer problemas para quem preenche o 

inquérito. Uma sugestão para resolver este problema é a inclusão de subclassificações 

semelhantes à original onde as diversas sub-questões possam vir a ser avaliadas de forma 

semelhante sendo este resultado ponderado e posteriormente transposto para a questão 

inicial. 

Finalmente, na altura de definição dos componentes da relação, o modelo sugere que exista 

uma predominância de implementação de nível proporcional ao tipo de parceria sugerido (por 

exemplo, se o tipo de parceria sugerido for Tipo III, terá de existir uma predominância dos 

componentes de nível alto). Isto pode trazer alterações bruscas na forma como a relação é 

gerida, e como tal, é preferível esta implementação dos componentes acontecer de forma 

gradual. 

 

6.2. Análise da aplicação da metodologia e 
trabalho futuro 

Os resultados obtidos neste estudo podem também ser alvo de melhorias a explorar num 

trabalho futuro. 

Em primeiro lugar, os resultados mostraram que as sugestões do tipo de relacionamento foram 

bastante elevadas (para duas empresas foram sugeridas parcerias Tipo II, e para as restantes 

cinco foram sugeridas parcerias Tipo III). As conclusões que se podem tirar desta análise são 

que: (1) os inquéritos podem ter sido inflacionados (visto ter sido o primeiro contacto com o 

modelo), ou que (2) os projectos em estudo seleccionados foram aqueles que à partida a Brisa 

tinha uma maior necessidade de forma parcerias.  
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No futuro esta questão não deverá representar um problema, primeiro porque a curva de 

aprendizagem de aplicação do modelo será suavizada e haverá uma maior objectividade e 

sensibilidade para avaliar a parceria, em segundo lugar porque este modelo deverá ser 

aplicado a todos os fornecedores potenciais parceiros da Brisa e não apenas aqueles que 

actualmente já são parceiros da empresa. 

Em segundo lugar, as avaliações só foram feitas por funcionários da Brisa e como tal só 

contêm o ponto de vista desta empresa. Estas avaliações foram feitas de forma individual por 

cada um dos funcionários, eliminando o efeito de dinâmica de grupo (ponto negativo), mas 

apresenta também pontos positivos como a eliminação de resultados influenciados por algum 

dos avaliadores. 

No futuro e de forma a reduzir esta limitação, a avaliação de facilitadores deverá ser feita não 

só pelos trabalhadores da Brisa, mas também pelos trabalhadores do potencial parceiro em 

estudo. Por outro lado, as avaliações ao invés de serem feitas de forma individual podem 

também ser feitas em conjunto, maximizando o efeito de dinâmica de grupo e de brainstorming 

mas no entanto há que ter em atenção (e controlar) aspectos de influência de resultados por 

parte de algum avaliador dominante. 

Foi extremamente difícil obter mais profissionais da Brisa que mantêm contacto com os 

projectos e/ou parceiros e que pudessem preencher os inquéritos, razão pela qual o número de 

inquiridos e de inquéritos ter sido baixo criando assim situações de não representatividade. 

Embora seja impossível “criar” profissionais que possam participar no desenvolvimento da 

parceria, a representatividade dos dados pode ser obtida através do aumento do número de 

inquéritos recolhidos, situação que pode acontecer como foi referido em cima, com a 

participação de funcionários do parceiro no processo.  

Outra crítica relevante à metodologia aplicada, é o facto da avaliação do estado das parcerias 

não diferenciar os diferentes critérios (ou seja é atribuído o mesmo peso a todos os critérios e 

subcritérios). De forma a ultrapassar este problema no futuro a avaliação poderá ser feita com 

recurso a um modelo multicritério de apoio à decisão, nomeadamente utilizando a ferramenta 

MACBETH e construindo um modelo que permita considerar adequadamente tanto os 

aspectos quantitativos quanto os qualitativos através de julgamentos de atractividade, que 

posteriormente devolvem uma chave de pesos para os diversos critérios. 

Finalmente e como trabalho futuro, o desenvolvimento e criação de parcerias em especial na 

área da inovação e desenvolvimento do produto poderia ser mais aprofundado, dado que 

actualmente a literatura existente centra-se essencialmente numa área mais operacional, de 

distribuição e de produção. 
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Baixa Alta 

Anexo A 

Avaliação de impulsionadores (Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996) 

Impulsionadores são factores estratégicos que resultam numa vantagem competitiva e que ajudam a 

determinar o nível apropriado de relação comercial. Para cada impulsionador, escolher o número que 

melhor reflecte a probabilidade da empresa de realisticamente atingir uma vantagem através da formação 

de um relacionamento mais estreito. 

 

 

Eficiência de custos e de activos 

 

1. Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa (parceiro 
genérico) reduzir substancialmente os custos ou melhorar a utilização de activos? 
- custos do produto 

- custos de distribuição e/ou manuseamento de material 

- custos de embalagem e/ou informação 

- eficiências de gestão 

- activos para a relação 

Caso o valor escolhido esteja na área sombreada, e se a vantagem é uma vantagem competitiva 

sustentável ou permitirá à empresa igualar valores padrão da indústria, seleccionar o valor 1 à direita. 

 

 

Serviço prestado ao cliente 

 

2. Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa (parceiro 
genérico) melhorar substancialmente o serviço prestado ao cliente (avaliar segundo a forma 
medida pelo cliente)? 
- tempos de entrega 

- processamento de ordens (mais simples, sem papel) 

- precisão das ordens de entrega 

- tempos de ciclo 

- dimensão dos lotes e taxa de preenchimento 

- processos 

Caso o valor escolhido esteja na área sombreada, e se a vantagem é uma vantagem competitiva 

sustentável ou permitirá à empresa igualar valores padrão da indústria, seleccionar o valor 1 à direita. 

 

 

1 

1 2 3 4 5 

Probabilidade 

1 

0 25 50 75 100% 

0 25 50 75 100% 
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Probabilidade 

Alta 
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Vantagens de marketing 

 

3. Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa (parceiro 
genérico) levar a vantagens de marketing substanciais? 
- penetração em novos mercados 

- promoções (publicidade e projectos conjuntos, vendas) 

- preço 

- produto (desenvolvimento e inovações conjuntas, oportunidades de branding) 

- expansão geográfica 

- acesso a tecnologia 

- potencial inovativo 

Caso o valor escolhido esteja na área sombreada, e se a vantagem é uma vantagem competitiva 

sustentável ou permitirá à empresa igualar valores padrão da indústria, seleccionar o valor 1 à direita. 

 

 

Estabilidade/Crescimento de lucros 

 

4. Qual a probabilidade de um relacionamento mais próximo com determinada empresa (parceiro 
genérico) resultar no crescimento dos lucros ou na redução da variabilidade? 
- crescimento 

- nivelamento cíclico 

- nivelamento sazonal ou periódico 

- estabilidade da quota de mercado 

- volume de vendas 

- garantia de abastecimento 

Caso o valor escolhido esteja na área sombreada, e se a vantagem é uma vantagem competitiva 

sustentável ou permitirá à empresa igualar valores padrão da indústria, seleccionar o valor 1 à direita. 

 

 

Adicionar os valores escolhidos e escrever o total no quadrado à direita. 

Este total representa a motivação/vontade da empresa para formar uma parceria. 
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Anexo B 

Avaliação de facilitadores (Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996) 

 

Facilitadores são os factores que providenciam o ambiente de suporte para o crescimento e manutenção 

de uma parceria saudável e sustentável. Para cada facilitador, indicar a probabilidade de este ser um 

factor na relação a avaliar escolhendo o respectivo número. 

 

 

Compatibilidade corporativa 

 
 

1. Qual a probabilidade das duas organizações se encaixarem de forma suave em termos de: 
Cultura? 

- ambas as empresas dão valor em manter compromissos 

- empregados vistos como activos a longo prazo 

- intervenientes externos considerados importantes 

Negócio? 

- planeamento estratégico e objectivos consistentes 

- compromisso à ideia de parceria 

- disponibilidade e vontade para a mudança 

 

 

 

Técnicas e filosofia de gestão 

 

2. Qual a probabilidade de as técnicas e filosofias de gestão das duas empresas corresponderem 
de forma harmoniosa? 
- estrutura organizacional 

- usos e abordagens de ferramentas de qualidade 

- grau de apoio da gestão de topo 

- tipos de motivação usados 

- importância do trabalho de equipa 

- atitude perante empregados 

- grau de poder de decisão dos empregados 
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Mutualidade 

 

3. Qual a probabilidade de ambas as partes terem os conhecimentos e a predisposição necessários 
para a construção do relacionamento? 
Gestão capaz de: 

- pensar e actuar por ambas as partes 

- colocar-se na situação do parceiro 

- definir objectivos e partilhar expectativas 

- pensar a longo prazo 

- respeito mútuo 

Gestão disposta a: 

- partilhar informação financeira 

- integrar sistemas 

 

Simetria 

 

4. Qual a probabilidade de ambas as partes serem similares nos seguintes factores que irão afectar 
o sucesso do relacionamento? 
- tamanho relativo em termos de vendas 

- quota de mercado relativa nas respectivas indústrias 

- saúde financeira 

- produtividade 

- imagem/reputação da marca 

- sofisticação tecnológica 

 

 

Factores adicionais  

5. Têm algum concorrente em comum e pretendem unir esforços? 
 

6. As empresas (ou departamentos relevantes) estão próximas fisicamente? 
 

7. Há vontade de lidar exclusivamente com o parceiro numa determinada área? 
 

8. Ambas as partes têm experiências de sucesso com colaborações? 
 

9. Ambas as partes partilham um cliente de grande valor em comum? 

 

Adicionar os valores escolhidos e escrever o total no quadrado à direita. 

Este total representa a capacidade/força de crescimento e sustentabilidade da parceria. 
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Anexo C 
Nível de implementação dos componentes da parceria (Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996) 

 
Componente 
da parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: Regulares e 
ad-hoc 

 Nível Foco em projectos 
e tarefas 

Foco em 
processos 

Foco no relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em 
conjunto, 
eliminando 
conflitos de 
estratégias 

Feito em conjunto e a 
vários níveis, incluindo 
gestão de topo; objectivo 
é harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa no 
planeamento alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas 
e partilhadas 
em conjunto; 
foco na 
performance de 
cada parte 

Medições desenvolvidas 
e partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance conjunta 
das partes 

 Habilidade de 
fazer 

mudanças 

Sugestão de 
mudança ao 
sistema do parceiro 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro após 
aprovação 

Mudança ao sistema do 
parceiro sem necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a 
vários níveis; 
geralmente 
aberta e 
honesta 

Ocorre a todos os níveis 
partilhando incentivos e 
críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero 
limitado de 
reuniões, 
alguma rotina 

Sistematização da 
comunicação, sistemas 
de comunicação ligados 
entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos 
mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação 
conjunta do 
sistema 
individual 

Desenvolvimento comum 
e personalizado de um 
sistema 

Partilha 
risco/recompe

nsa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma 
tolerância para 
perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância para 
perdas a curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade 
de ajudar o 
parceiro 

Vontade de ajudar o 
parceiro 

 Justiça É avaliada em 
cada transacção 

É avaliada 
todos os anos 

É avaliada ao longo 
da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro 
do querer que cada 
parte actua 
honesta e 
eticamente 

Mais confiança 
do que outra 
relação 

Total, não precisa de 
ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso 
para a relação 
a longo prazo 

Compromisso para o 
sucesso do parceiro 
a longo prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo 
prazo 

Longo prazo ou sem 
prazo 

 Cobertura Natureza 
específica 

Mais gerais Não tem obrigações 
ou responsabilidades 
específicas. Delineia 
a filosofia básica da 
relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa 
uma quota 
moderada para 
pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades envolvidas. 
Parceria alarga-se a 
todos os níveis das 
duas organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes 
para o sucesso 
dos parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros 
possuem 
activos de 
baixo custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolviment
o conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico e 
elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de 
pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores do 
parceiro 
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Anexo D 

O Anexo D contém de forma resumida as sugestões propostas ao relacionamento entre a Brisa e os respectivos parceiros. 

Daily Work (Parceria Tipo II) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: Regulares 
e ad-hoc 

 Nível Foco em projectos 
e tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos de 
estratégias 

Feito em conjunto e a 
vários níveis, incluindo 
gestão de topo; 
objectivo é harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa no 
planeamento alheio 

Controlo de 
operações conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de cada 
parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance conjunta 
das partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao 
sistema do parceiro 

Mudança ao sistema 
do parceiro após 
aprovação 

Mudança ao sistema 
do parceiro sem 
necessitar aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a vários 
níveis; geralmente 
aberta e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização da 
comunicação, sistemas 
de comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação conjunta 
do sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de um 
sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância para 
perdas a curto prazo 

Alta tolerância para 
perdas a curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de ajudar o 
parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao longo da 
relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do que 
outra relação 

Total, não precisa de 
ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso para a 
relação a longo prazo 

Compromisso para o 
sucesso do parceiro a 
longo prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou sem 
prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. Delineia a 
filosofia básica da 
relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa uma quota 
moderada para pelo 
menos um parceiro 

Representa uma quota 
significativa para 
ambos os parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades envolvidas. 
Parceria alarga-se a 
todos os níveis das 
duas organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico e 
elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores do 
parceiro 
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Glintt (Parceria Tipo III) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-
hoc 

 Nível Foco em projectos e 
tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto 
e a vários níveis, 
incluindo gestão 
de topo; objectivo 
é harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de cada 
parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das 
partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao sistema 
do parceiro 

Mudança ao sistema 
do parceiro após 
aprovação 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro sem 
necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos importantes 
a nível de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a vários 
níveis; geralmente 
aberta e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e 
críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização 
da comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação conjunta 
do sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância 
para perdas a 
curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de 
ajudar o parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao 
longo da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que ser 
ganha 
constantemente 

Compromisso para a 
relação a longo prazo 

Compromisso 
para o sucesso 
do parceiro a 
longo prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a 
filosofia básica da 
relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria representam 
uma pequena quota 
do negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada para 
pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-
se a todos os 
níveis das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades 
críticas para o 
sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros 
possuem activos 
de custo elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de produtos 
ou tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto 
periódico e 
elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 
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Salemo & Merca (Parceria Tipo III) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-
hoc 

 Nível Foco em projectos e 
tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto 
e a vários níveis, 
incluindo gestão 
de topo; objectivo 
é harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de cada 
parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das 
partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao sistema 
do parceiro 

Mudança ao sistema 
do parceiro após 
aprovação 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro sem 
necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos importantes 
a nível de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a vários 
níveis; geralmente 
aberta e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e 
críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização da 
comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação conjunta 
do sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância 
para perdas a 
curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de ajudar 
o parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao 
longo da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que ser 
ganha 
constantemente 

Compromisso para a 
relação a longo prazo 

Compromisso para 
o sucesso do 
parceiro a longo 
prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a filosofia
básica da relação

Profundidade Quota Actividades da 
parceria representam 
uma pequena quota 
do negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada para 
pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-se 
a todos os níveis 
das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso 
dos parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de produtos 
ou tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico 
e elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 
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g3p (Parceria Tipo III) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-hoc 

 Nível Foco em projectos e 
tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto e 
a vários níveis, 
incluindo gestão de 
topo; objectivo é 
harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de 
cada parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao sistema 
do parceiro 

Mudança ao sistema 
do parceiro após 
aprovação 

Mudança ao 
sistema do parceiro 
sem necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou tarefa 

Mais regular, a 
vários níveis; 
geralmente aberta e 
honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização da 
comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação 
conjunta do sistema 
individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância para 
perdas a curto 
prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de ajudar 
o parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao longo 
da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso para a 
relação a longo 
prazo 

Compromisso para 
o sucesso do 
parceiro a longo 
prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a filosofia 
básica da relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada 
para pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-se 
a todos os níveis 
das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico 
e elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 
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CENTIMFE (Parceria Tipo III) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-
hoc 

 Nível Foco em projectos e 
tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto 
e a vários níveis, 
incluindo gestão 
de topo; objectivo 
é harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de 
cada parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das 
partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao 
sistema do parceiro 

Mudança ao 
sistema do parceiro 
após aprovação 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro sem 
necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou tarefa 

Mais regular, a 
vários níveis; 
geralmente aberta e 
honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e 
críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização 
da comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação 
conjunta do sistema 
individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância 
para perdas a 
curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de 
ajudar o parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao 
longo da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso para 
a relação a longo 
prazo 

Compromisso 
para o sucesso 
do parceiro a 
longo prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a 
filosofia básica da 
relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada 
para pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-
se a todos os 
níveis das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades 
críticas para o 
sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros 
possuem activos 
de custo elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto 
periódico e 
elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 
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Living Data (Parceria Tipo II) 
 

Componente da 
parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-hoc 

 Nível Foco em projectos 
e tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto e 
a vários níveis, 
incluindo gestão de 
topo; objectivo é 
harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa no 
planeamento alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de 
cada parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das partes 

 Habilidade de 
fazer 

mudanças 

Sugestão de 
mudança ao 
sistema do parceiro 

Mudança ao 
sistema do parceiro 
após aprovação 

Mudança ao sistema 
do parceiro sem 
necessitar aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos 
importantes a nível 
de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a 
vários níveis; 
geralmente aberta 
e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização da 
comunicação, 
sistemas de 
comunicação ligados 
entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação 
conjunta do 
sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de um 
sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância para 
perdas a curto prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar parceiro 

Vontade de ajudar o 
parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao longo 
da relação 

 
Confiança e 

compromisso 

 
Confiança 

 
É limitada dentro 
do querer que cada 
parte actua 
honesta e 
eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa de 
ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que 
ser ganha 
constantemente 

Compromisso para 
a relação a longo 
prazo 

Compromisso para o 
sucesso do parceiro 
a longo prazo 

Tipo de contrato Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou sem 
prazo 

 Cobertura Natureza 
específica 

Mais gerais Não tem obrigações 
ou responsabilidades 
específicas. Delineia 
a filosofia básica da 
relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria 
representam uma 
pequena quota do 
negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada 
para pelo menos 
um parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades envolvidas. 
Parceria alarga-se a 
todos os níveis das 
duas organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso dos 
parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de 
produtos ou 
tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico e 
elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores do 
parceiro 
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LTU (Parceria Tipo III) 
 

Componente 
da parceria 

 

 Baixo Médio Alto 

Planeamento Tipo Base ad-hoc Regulares Sistemático: 
Regulares e ad-
hoc 

 Nível Foco em projectos e 
tarefas 

Foco em processos Foco no 
relacionamento 

 Conteúdo Partilha de planos 
existentes 

Feito em conjunto, 
eliminando conflitos 
de estratégias 

Feito em conjunto 
e a vários níveis, 
incluindo gestão de 
topo; objectivo é 
harmonizar 
estratégias; cada 
parceiro participa 
no planeamento 
alheio 

Controlo de 
operações 
conjunto 

Medição Medições de 
performance são 
desenvolvidas 
independente e os 
resultados 
partilhados 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance de cada 
parte 

Medições 
desenvolvidas e 
partilhadas em 
conjunto; foco na 
performance 
conjunta das 
partes 

 Habilidade de 
fazer mudanças 

Sugestão de 
mudança ao sistema 
do parceiro 

Mudança ao sistema 
do parceiro após 
aprovação 

Mudança ao 
sistema do 
parceiro sem 
necessitar 
aprovação 

Comunicação Não rotineira Limitada, apenas 
assuntos importantes 
a nível de projecto ou 
tarefa 

Mais regular, a vários 
níveis; geralmente 
aberta e honesta 

Ocorre a todos os 
níveis partilhando 
incentivos e 
críticas 

 Organização Base ad-hoc entre 
indivíduos 

Numero limitado de 
reuniões, alguma 
rotina 

Sistematização da 
comunicação, 
sistemas de 
comunicação 
ligados entre si 

 Equilíbrio Um sentido Dois sentidos mas 
desequilibrada 

Dois sentidos 
equilibrados 

 Electrónica Uso do sistema 
habitual 

Modificação conjunta 
do sistema individual 

Desenvolvimento 
comum e 
personalizado de 
um sistema 

Partilha 
risco/recompensa 

Tolerância à 
perda 

Baixa Alguma tolerância 
para perdas a curto 
prazo 

Alta tolerância para 
perdas a curto 
prazo 

 Compromisso 
para ajudar 

Disponibilidade 
limitada de ajudar o 
parceiro 

Disponibilidade de 
ajudar o parceiro 

Vontade de ajudar 
o parceiro 

 Justiça É avaliada em cada 
transacção 

É avaliada todos os 
anos 

É avaliada ao 
longo da relação 

Confiança e 
compromisso 

Confiança É limitada dentro do 
querer que cada 
parte actua honesta 
e eticamente 

Mais confiança do 
que outra relação 

Total, não precisa 
de ser ganha 

 Compromisso 
para o sucesso 

do parceiro 

É específico a uma 
transacção ou 
projecto; tem que ser 
ganha 
constantemente 

Compromisso para a 
relação a longo prazo 

Compromisso para 
o sucesso do 
parceiro a longo 
prazo 

Tipo de 
contrato 

Prazo Curto prazo Médio-Longo prazo Longo prazo ou 
sem prazo 

 Cobertura Natureza específica Mais gerais Não tem 
obrigações ou 
responsabilidades 
específicas. 
Delineia a filosofia 
básica da relação 

Profundidade Quota Actividades da 
parceria representam 
uma pequena quota 
do negócio de cada 
parceiro 

Representa uma 
quota moderada para 
pelo menos um 
parceiro 

Representa uma 
quota significativa 
para ambos os 
parceiros 

 Valor 
acrescentado 

A relação cobre 
poucas funções de 
adição de valor 

Várias funções 
envolvidas 

Muitas funções e 
unidades 
envolvidas. 
Parceria alarga-se 
a todos os níveis 
das duas 
organizações 

 Actividades 
críticas 

Apenas actividades 
pouco importantes 

Actividades 
importantes para o 
sucesso dos 
parceiros 

Actividades críticas 
para o sucesso 
dos parceiros 

Investimento Financeiros Baixo ou nenhum Parceiros possuem 
activos de baixo 
custo 

Parceiros possuem 
activos de custo 
elevado 

 Tecnológicos Sem 
desenvolvimento 
conjunto de produtos 
ou tecnologia 

Existe algum 
desenvolvimento 
conjunto 

Existe 
desenvolvimento 
conjunto periódico 
e elevado 

 Pessoal Troca de pessoal 
limitada 

Troca de pessoal 
elevada 

Participação nos 
órgãos decisores 
do parceiro 
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