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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a vantagem competitiva das indústrias farmacêuticas, segmento saúde 

humana Brasil, que adotam a inovação aberta. É um estudo de caráter exploratório e 

abordagem qualitativa descritiva. “Qual é a contribuição da inovação aberta para a vantagem 

competitiva da indústria farmacêutica” foi a pergunta de pesquisa. Identificar a prática da 

inovação nas empresas selecionadas, verificar a adoção da inovação aberta e descrever a 

contribuição desta para a vantagem competitiva foram os objetivos específicos. O referencial 

teórico articula a literatura sobre inovação e vantagem competitiva para melhor entendimento 

das inter-relações entre os constructos. Dez organizações, duas associações e um 

representante da academia foram selecionados após análise de informações institucionais e 

registros documentais. Os principais executivos das empresas nacionais, multinacionais e 

associações de fabricantes responderam à pesquisa com perguntas semiestruturadas, roteiro 

padrão e perguntas abertas. O tratamento dos dados qualitativos seguiu a técnica de análise 

interpretativa. As metacategorias encontradas foram: inovação, pesquisa e desenvolvimento, 

inovação aberta e vantagem competitiva. Os resultados sinalizam que nestas empresas os 

produtos novos decorrem de inovações incrementais, radicais e disruptivas. Elas utilizam 

estratégias tecnológicas ofensivas, defensivas, imitativas e dependentes. No Brasil, a prática 

da inovação aberta entre as indústrias nacionais participantes acontece em diferentes estágios, 

conforme gestão interna e externa dos processos de inovação, propriedade intelectual, 

parcerias, pesquisa e desenvolvimento. Indústrias multinacionais que praticam a inovação 

aberta no exterior, não adotam no Brasil por razões que coincidem entre os entrevistados.  

Empresas que utilizam a inovação aberta relataram sua contribuição para recursos e 

capacidades valiosos, raros e inimitáveis. Dificuldades para adoção no país, também foram 

mencionadas.  Espera-se que este estudo contribua para futuros trabalhos e pesquisas 

acadêmicas relacionadas à inovação aberta. 

 

 

 

Palavras-chave: Biotecnologia; Estratégias; Indústria Farmacêutica; Inovação Aberta; 

Vantagem Competitiva. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the influence of open innovation to obtain competitive advantage in 

the pharmaceutical, human health segment Brazil. It is an exploratory study and descriptive 

qualitative approach. The research question: "what is the contribution of open innovation for 

competitive advantage in the pharmaceutical industry?" Identify the development of 

innovation in selected companies; verify the adoption of open innovation; describe the 

contribution of open innovation for competitive advantage, was specific objectives. The 

theoretical framework articulates the literature on innovation and competitive advantage for 

better understanding of the interrelationships between the constructs. Ten organizations, two 

industry associations and one academic were selected after analysis of institutional and 

documentary records. Top executives of national, multinational companies and manufacturers 

associations, participated in semi-structured interviews with standard script and open 

questions. The treatment of qualitative data followed the interpretative analysis. 

Metacategories innovation, research and development, open innovation and competitive 

advantage were found. After analysis, the results indicate new products resulting from 

incremental, radical and disruptive innovations. Firms use technological strategies: offensive, 

defensive, imitative and dependent. In Brazil the practice of open innovation inside study 

objects national industries happens at different stages according to the internal-external 

management of innovation processes, intellectual property, partnerships, research and 

development. Multinational companies that practice open innovation abroad do not use in 

Brazil by a rational which is coincident among respondents. The contribution of valuable 

resources and capabilities rare, inimitable and organizational was reported by respondents 

from companies that practice open innovation. Difficulties for adoption in the country were 

mentioned.  It is hoped this study will contribute to future work and academic research about 

open innovation.  

 

 

 

Keywords for this page: Biotechnology; Competitive Advantage; Open Innovation; 

Pharmaceutical Industry; Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os vários aspectos relacionados à inovação, a destruição criativa e a busca 

constante pela criação de algo novo são um processo essencial ao capitalismo por 

revolucionar a estrutura econômica por meio da mutação industrial, conforme Schumpeter 

(1976). O autor considera que é função dos empreendedores mudar ou reformular os métodos 

e as formas de produção ao explorar uma invenção, experimentar uma possibilidade 

tecnológica não testada, produzir de uma nova forma ou criar algo novo que simultaneamente 

destrói velhas regras, as quais são substituídas por outras, direcionadas à busca de novas 

fontes de lucratividade.  

Freeman e Soete (2008) destacam a extrema importância de distinguir entre invenções 

que até podem ser patenteadas, porém, são ideias, um modelo para novo ou aprimorado 

instrumento, produto, processo ou sistema enquanto que, no sentido econômico, a inovação só 

se efetiva após a primeira transação envolvendo a invenção.  

Para Tidd, Besssant e Pavitt (2008), inovação é a habilidade de estabelecer relações, 

detectar e tirar proveito das oportunidades, abrindo novos mercados ou atendendo mercados 

estabelecidos e maduros. Eles consideram que as fronteiras científicas estão em constante 

desenvolvimento, tendo como cenário mercados globais fragmentados, incertezas políticas, 

instabilidade das regulamentações e concorrentes inesperados. 

Chesbrough (2003a) denominou paradigma da inovação fechada ao que ocorreu no 

século XX com relação ao mercado externo – as maiores empresas valorizavam o modelo 

integrado e proprietário de inovação vertical, acreditavam apenas nas suas capacidades de 

gerar inovações de sucesso, internalizavam desde a pesquisa e desenvolvimento até a 

produção e o abastecimento.  

A inovação segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), acontece pela interatividade das 

equipes multifuncionais internas e a participação em redes de inovação ou redes colaborativas 

nas quais, inicialmente, as empresas avaliam seus conhecimentos e competências visando à 

inovação aberta. 

O modelo aberto da inovação apresentado por Chesbrough (2003b) insere as ideias 

externas nos processos, e a contribuição tecnológica para os projetos tem origem tanto nas 

forças internas como nas externas; a incorporação da nova tecnologia acontece em diferentes 

estágios da pesquisa, empresas compartilham suas próprias ideias com as de outras firmas 

parceiras, podem adquirir licenças ou compartilhar inovações, fazer o lançamento e a 
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comercialização conjunta de produtos. O autor cita empresas nos setores de tecnologia da 

informação e farmacêutico como as que iniciaram a transição para o modelo aberto.  

Afuah (2003) considera inovação como o uso do novo conhecimento para oferecer 

algo novo para os consumidores, é resultado da invenção mais comercialização. Ele menciona 

que na inovação tecnológica o conhecimento abrange componentes, métodos, processos e 

técnicas inerentes a um produto ou serviço. 

Conforme Freeman e Soete (2008), a expressão “tecnologia” passou a ser usada 

quando as técnicas de produção, redes de dados, redes globais de pesquisa e desenvolvimento, 

dentre outras, atingiram um estágio avançado de complexidade, representando a quinta onda 

de progresso técnico. Para estes autores, a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) serão ainda 

mais críticos para enfrentar os problemas do subdesenvolvimento e distribuição dos escassos 

recursos de P&D, podendo ser a principal preocupação das políticas nacionais para a ciência e 

a tecnologia.  

 

1.1. Contexto, problema de pesquisa e objetivos 

 

De acordo com Christensen (2008), a natureza das mudanças tecnológicas nas décadas 

recentes parece ter favorecido a desintegração e a dinâmica dos mercados verticais, esses dois 

aspectos, em conjunto com a acumulação de conhecimento tecnológico, deram origem a 

desafios não triviais nas estratégias de tecnologia de grandes empresas. 

Na abordagem de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), em diversos setores o ciclo de vida 

dos produtos é cada vez menor e a capacidade de substituir produtos por versões mais 

modernas, com frequência, é cada vez mais importante.  

Chesbrough (2006) enfatiza que o incremento das pesquisas, inclusive para as drogas 

que competem na mesma categoria, tem contribuído para tornar insustentáveis os aumentos 

dos custos de pesquisa e desenvolvimento. 

Gassmann e Reepmeyer (2005) relatam que um processo típico de P & D na indústria 

farmacêutica tem a duração de até 13 anos, e que uma em cada 10 mil substâncias se torna um 

medicamento comercializável. Como resposta, algumas empresas do setor estão se 

concentrando na busca do equilíbrio quanto ao tamanho e à estrutura, o que deverá alterar as 

tendências organizacionais para nova forma de gestão das tecnologias, internacionalização de 

P&D e algumas práticas da inovação aberta. 

Kotler, Shalowitz e Stevens (2010), dizem que “os aumentos do custo de aquisição dos 

remédios nos programas dos governos e das empresas seguradoras de saúde” (2010, p.102), é 



17 
 

  

 

a origem da pressão pela redução nos preços dos produtos, exigindo das empresas maior 

disponibilidade dos biossimilares e genéricos após a expiração das patentes; o desafio na área 

da saúde não é apenas técnico, também é comercial, para desenvolver versões de novos 

produtos com preços acessíveis. 

As empresas de biotecnologia em especial, segundo Besanko, Dranove e Shanley 

(2006) procuram desenvolver tecnologias que acelerem a descoberta de novas drogas, e as 

empresas farmacêuticas têm terceirizado parte de sua infraestrutura para organizações de 

pesquisa e de testes clínicos. 

 Nas áreas de química, tecnologia da informação e biotecnologia, de acordo com 

Freeman e Soete (2008), atualmente não existiria produtos que são resultado de inovações 

radicais se não houvesse participação de verbas públicas, mesmo com os mais devotados 

empreendedores e inventores dedicando suas carreiras para pesquisa básica, devido à 

incerteza e riscos inerentes. 

Kotler, Shalowitz e Stevens (2010), relatam que os consórcios têm substituído as 

empresas isoladas na realização das pesquisas voltadas às grandes inovações devido à maior 

exigência de órgãos regulatórios como o Food and Drug Administration (FDA) para 

aprovação de novos produtos, os quais, por serem mais complexos, demandam mais estudos 

clínicos que comprovem a segurança, ocasionando aumento nos custos. 

No Brasil, a política de apoio para biofármacos, farmoquímicos e medicamentos é 

prioridade e tem o objetivo de propiciar um ambiente adequado nas empresas para 

compartilhar tecnologia, ampliar a pesquisa, desenvolver novos processos e produtos, 

estabelecer parcerias e comercialização (FINEP, 2014). 

Em 2012 oito indústrias farmacêuticas nacionais, incentivadas pelo governo, criaram 

duas joint-ventures: Bionovis e Orygen. Inicialmente, produzirão sete medicamentos 

biotecnológicos considerados estratégicos e que, atualmente, custam cerca de US$ 3 bilhões 

por ano aos cofres públicos. A Bionovis foi constituída pelos laboratórios farmacêuticos 

nacionais Aché, EMS, Hypermarcas e União Química. A Orygen, que atualmente é formada 

pelo Biolab e a Eurofarma, após em 2013 Cristália e Libbs, que participaram da sua criação, 

terem se retirado por divergências quanto à gestão (STAL; NOHARA; CHAGAS, 2014). 

Essas empresas já receberam financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação pelo Programa Inova Saúde, que tem aportes iniciais no valor de R$3,6 bilhões, são 

cinco linhas temáticas prioritárias para o período 2013-2015 (MCTI, 2014). 

O momento atual da indústria farmacêutica no segmento de saúde humana, em face 

dos recursos disponibilizados para o financiamento da pesquisa, desenvolvimento e a criação 
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das empresas mencionadas, bem como a presença de empresas farmacêuticas globais que já 

praticam a inovação aberta em alguns países, geraram uma conjuntura propícia para este 

estudo, justificando uma abordagem acadêmica sobre sua aplicabilidade e relevância. 

De acordo com Chesbrough (2006) uma empresa ao adotar a inovação aberta adiciona 

valor sob a forma de recurso ou posicionamento, que retornam para a firma como vantagem 

competitiva para o próprio negócio e o dos parceiros. O autor sugere que ainda caberia 

demonstrar a relevância da inovação aberta nas empresas em operação fora dos Estados 

Unidos. 

Dos aspectos mencionados, emergiu a pergunta de pesquisa: qual é a contribuição da 

inovação aberta para a vantagem competitiva na indústria farmacêutica do Brasil? 

Esta dissertação tem como objetivo geral analisar a influência da inovação aberta para 

obtenção da vantagem competitiva no âmbito das indústrias farmacêuticas que atuam no 

Brasil, no segmento saúde humana. 

Para tal propósito, é necessário que os objetivos específicos sejam alcançados, tais 

como: identificar a prática da inovação nas empresas selecionadas; verificar a adoção da 

inovação aberta; descrever a contribuição desta para a vantagem competitiva. 

A dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo esta introdução. No segundo 

capítulo, o referencial teórico apresenta uma revisão dos conceitos sobre inovação, o 

paradigma da inovação aberta e a vantagem competitiva, âmbito nos quais o estudo foi 

realizado. 

O Panorama Setorial da Indústria Farmacêutica Brasil é abordado no terceiro capítulo, 

bem como os principais players do mercado, aspectos da pesquisa e desenvolvimento no 

segmento de saúde humana para produtos genéricos, biossimilares e biotecnologia. 

Os procedimentos metodológicos utilizados, como o delineamento, métodos de coleta, 

sujeitos de pesquisa e a estratégia para analisar as informações fazem parte do quarto capítulo.  

Apresentação e perfil dos respondentes, categorização e análise dos resultados das 

entrevistas de acordo com os objetivos propostos, são abordados no quinto capítulo.  

Conclusões, considerações finais, limitações e sugestões para trabalhos futuros, no 

sexto capítulo, encerram esta dissertação. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Inovação 

 

 O conceito da inovação, conforme mencionou Schumpeter (1976), consiste no 

desenvolvimento de novas possibilidades técnicas; algumas são inovações de processos, 

outras de produtos.  

A prática da inovação, para Schumpeter (1985) consiste na introdução de novos 

produtos, de novos métodos de produção ou transporte, abrir novos mercados, novas fontes de 

matérias-primas ou insumos, criação de novas estruturas de mercado ou novas indústrias.  

O processo da inovação na indústria, de acordo com Utterback (1996), envolve uma 

quantidade enorme de incerteza, criatividade humana e oportunidade. Esse autor tratou a 

dinâmica da inovação pelas características de negócios, descrevendo as alternâncias das taxas 

de mudança entre inovação de produto, a inovação de processos, considerando seus fluxos e 

refluxos.  

Para Afuah (2003) as empresas que não têm a estratégia correta para explorar uma 

inovação, ou não sabem proteger seus lucros da inovação dos concorrentes, não inovam ou 

não reconhecem a tempo o potencial de uma inovação.  

Segundo Stal (2007) para ocorrer inovação é necessário introduzir no mercado 

produtos, processos, serviços, métodos e sistemas que não existiam anteriormente ou com 

características novas e diferentes do padrão vigente. 

Na opinião de Grant (2003), se não houver aplicação comercial uma invenção não se 

transforma em inovação, mesmo patenteada, porque a participação sobre o valor criado é o 

fator determinante da lucratividade de uma inovação, da qual o inovador ou a empresa 

inovadora conseguem se apropriar. 

Outros aspectos relacionados à inovação são destacados por Afuah (2003), tais como: 

definir seu potencial, a melhor forma de exploração, a fonte de recursos para o financiamento, 

forma cooperar ou não com os concorrentes na adoção de uma inovação, o papel do governo, 

diferenças entre países emergentes e os estabelecidos. Segundo o autor, as empresas mais 

bem-sucedidas usam o novo conhecimento para oferecer novos produtos ou serviços que os 

consumidores desejam, ou se colocam na posição de explorar as inovações de outras firmas. 

Utterback (1996) considera que as organizações não devem assumir como 

preocupação principal evitar grandes alterações nos processos de produção integrados e 
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interdependentes aos subprocessos, porque poderia se tornar mecanicista e passar a considerar 

a inovação como uma ameaça cara e incômoda.  

 

2.1.1.  Inovação Radical. Incremental. Disruptiva  

 

 A inovação pode impactar no conhecimento e na competitividade, com resultados 

diferentes para os produtos. Segundo Afuah (2003), pode ser incremental se o conhecimento 

existente continua sendo utilizado. Para o autor, a competitividade pode ser afetada se o 

resultado de um novo produto, além de superior, tem baixo custo e melhores ou novos 

atributos, gerando uma inovação radical e drástica porque os antigos produtos não serão mais 

competitivos. 

 Inovações radicais inauguram uma nova rota tecnológica quando se trata de produtos e 

processos, conforme a metodologia de classificação do Manual de Oslo, da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005). 

 De acordo com Tigre (2006), inovações radicais geralmente se originam por P&D, 

porém têm caráter descontínuo e rompem com os limites da inovação atual.  

 Hamel e Prahalad (1995) mencionaram que, pela sua importância, as competências 

podem destruir ou melhorar tanto produtos como processos; assim, a inovação radical também 

pode ser destruidora ou melhorar as competências existentes. 

 Para Chandy e Tellis (1998), na inovação radical mais importante que o tamanho das 

empresas é a decisão de usar o conhecimento que detêm em diferentes tecnologias, para 

desenvolver e lançar novos produtos tão inovadores que tornam os existentes obsoletos. Nessa 

situação, para os autores, a organização, ao optar por priorizar os produtos que melhor 

atendam às necessidades dos consumidores e canibalizar os próprios produtos estabelecidos, 

corre o risco quanto ao retorno do investimento já realizado nos produtos existentes, mas 

poderá manter a posição de liderança na inovação e gerar barreira de entrada para os 

concorrentes. 

 Sucessivas alterações de mudança de paradigma tecnológico abrangem vários grupos 

de inovações radicais e incrementais, afetam vários ramos da economia e os ciclos longos de 

crescimento (TIGRE, 2006).  

 Segundo Utterback (1996), após um período de inovações radicais em produto, 

eventualmente surge um projeto dominante, porque o mercado formou expectativas em 

termos de características, forma e capacidades, criando novas bases sobre os recursos e o foco 

de P&D da empresa é direcionado para inovações incrementais de produto.  
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 Para Henderson e Clark (2004), a categorização radical incremental gera diferentes 

consequências competitivas porque demandam capacidades organizacionais diferentes, são 

custosas para ajustar e fundamentalmente incompletas na medida em que inúmeras inovações 

técnicas, aparentemente simples, originam modestas mudanças na tecnologia e obtêm 

importantes consequências competitivas.  

 As inovações incrementais para Tushman e Anderson (2004), aumentam as 

competências quando o conhecimento existente é desenvolvido, estendido, ampliado, agrega 

valor e contribui para o novo produto por manter os conhecimentos e até intensificá-los. 

 Melhorias no desenho ou na qualidade dos produtos, aperfeiçoamento de processos, 

novas abordagens para suprimentos, logística e vendas são inovações incrementais por 

representarem o nível mais elementar de mudanças (TIGRE, 2006). Conforme o autor, elas 

geralmente são resultado do aprendizado interno e da capacitação acumulada; ocorrem de 

forma contínua, embora sofram variações decorrentes da pressão da demanda, oportunidades 

e fatores socioculturais.  

 Brito, Brito e Morganto (2009), ao abordarem a inovação de processo, mencionam que 

métodos substancialmente aprimorados ou novos no manuseio e na entrega de produtos 

podem englobar mudanças nas máquinas, nos equipamentos ou na organização produtiva 

desde que o processo técnico de transformação do produto também tenha mudado. 

 A capacitação tecnológica é um estágio prévio e necessário para ocorrer inovação e 

significa ter a capacidade de inovar, principalmente, pelo domínio das tecnologias em uso. 

(STAL, 2007, p.47). 

Embora a inovação esteja, geralmente, associada aos importantes avanços 

tecnológicos nos produtos ou processos, vasta maioria das inovações de sucesso está baseada 

na acumulação de mudanças incrementais nos produtos ou processos (ZILBER et al., 2008, 

p.80).   

A inovação tecnológica incremental, segundo Tushman e Anderson (2004), tem como 

base o conhecimento atual e a radical é aquela em que o conhecimento tecnológico necessário 

para gerar e inovação é muito diferente do conhecimento existente, que se torna obsoleto. 

 Henderson e Clark (2004) analisaram os tipos de conhecimento envolvidos nos 

diferentes tipos de inovações, a capacidade de mobilizar e utilizar o conhecimento sobre os 

componentes e como podem ser combinados, que chamam de arquitetura de uma inovação.  

 Christensen (2003) denominou inovações disruptivas de novo mercado, as que passam 

a atender os até então “não consumidores” ou contextos anteriores de “não consumo”, porque 

as características dos produtos existentes limitavam o número de consumidores potenciais seja 
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pelo custo e poder aquisitivo ou também porque era preciso ter habilidades especiais ou 

treinamento prévio para utilização. O autor diferencia e trata como inovações disruptivas de 

baixo mercado as que oferecem novos produtos ou serviços, em mercados cujos produtos 

anteriormente estavam superestimados em relação ao valor que o consumidor poderia pagar. 

 As inovações de sustentação complementa Christensen (2003), referem-se à melhoria 

dos produtos existentes no sentido de ampliar e desenvolver segmentos já estabelecidos e nas 

dimensões em que os clientes regulares dos principais mercados para os quais se destinam, 

historicamente já têm valorizado, diferem por estes aspectos, das inovações incrementais. 

Segundo o autor, as tecnologias disruptivas geram uma proposição de valor diferente para as 

empresas e consumidores porque os novos produtos são tipicamente mais baratos, inovadores, 

simples e frequentemente de uso mais conveniente. 

 Dentre as inovações baseadas no conhecimento, as que envolvem ciência e alta 

tecnologia precisam de administração empreendedora e aplicada conscienciosamente para 

reduzir o risco decorrente do longo tempo de espera até obter resultados (DRUCKER, 2011).  

 Os princípios da inovação disruptiva podem gerar o dilema da inovação e o fracasso 

de grandes empresas (CHRISTENSEN, 2003) à proporção em que: 

- tecnologias disruptivas geram baixas margens, lucros menores e inicialmente não atendem 

aos investidores, que esperam significativos retornos sobre o investimento;  

- atuar em pequenos mercados pode não atender às necessidades de crescimento das grandes 

empresas que não consideram o crescimento do novo mercado e a vantagem dos first movers;  

- algumas vezes as capacidades das empresas definem suas incapacidades futuras quando são 

apenas priorizados produtos de altas margens;  

- é muito difícil para uma companhia com estrutura e custo financeiro ajustado para competir 

em grandes mercados ser lucrativa também nos novos ou de nicho, a menos que seja criada 

uma empresa com menor porte, autônoma e independente quanto ao novo negócio originado 

das tecnologias disruptivas. 

De acordo com Freeman e Soete (2008), as firmas pequenas desempenham papel 

fundamental na inovação e no início de um ramo ou nova tecnologia; ao longo do tempo, este 

papel pode mudar de acordo com o segmento e na medida em que o mercado evolui.  

Inovações e tecnologia são importantes e deve ser qualificado, historicamente o 

tamanho das firmas pode influenciar os tipos de projeto quanto aos custos e à flexibilidade, 

porém, dependendo da área e ramo de atuação, as firmas pequenas desempenham importante 

papel na inovação (FREEMAN e SOETE, 2008). 
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Na área da saúde a tecnologia disruptiva tem contribuído para o bem-estar dos 

pacientes como glicosímetros que dosam os níveis de glicose no sangue dos diabéticos em 

qualquer lugar em que eles estejam; diagnósticos rápidos e precisos que auxiliam aos médicos 

menos experientes, como o ultrassom portátil; redução de custos e menos riscos cirúrgicos 

como os stents, balões que dilatam as artérias em substituição à angioplastia, procedimento 

oneroso e invasivo, (CHRISTENSEN, 2000). 

Mudanças no sistema tecnológico, como novos materiais sintéticos na petroquímica e 

a internet, transformam setores, relações de mercado, formas de comunicação e criam novas 

áreas de atividade econômica, geram mudanças no paradigma técnico-econômico por 

envolver inovações como tecnologia para produtos e processos, marketing, operacionais e 

afetam aspectos econômicos – sociais (TIGRE, 2006). 

 Existem requisitos específicos que requerem análise meticulosa de todos os fatores 

inclusive os sociais, econômicos ou perceptuais. O laboratório Pfizer, que pela posição 

estratégica e o conhecimento anterior que detinha do mercado, obteve a liderança na 

comercialização da penicilina nos Estados Unidos, após assimilar o processo da fermentação 

do composto que tinha sido descoberto e desenvolvido pelos ingleses, os quais não detinham 

o conhecimento específico sobre o mercado norte-americano (DRUCKER, 2011). 

 

 2.1.2 Tecnologia. Pesquisa e Desenvolvimento. Difusão do Conhecimento 

 

 Tecnologia 

 Para efetiva transferência de conhecimentos e capacidades são necessários 

especialistas e treinamento de forma que a tecnologia seja decodificada, compreendida, 

registrada e incorporada. (STAL, 2007 p.49). 

 Na 3a edição do Manual de Oslo, traduzida pela Financiadora de Estudos e Projetos, 

foi retirada a denominação tecnológica das definições de inovação tecnológicas de produtos e 

processos (TPP) para evitar que seja confundida como tecnologia, a utilização pelas empresas 

das plantas ou equipamentos de alta tecnologia e a partir deste ponto considerar que prestam 

serviços de natureza tecnológica (OCDE, 2005). 

 Abernathy e Utterback (1978), ao estudarem a transição e o dinamismo dos processos 

de evolução da tecnologia geraram um modelo dinâmico da inovação, cujas três fases podem 

ser aplicadas tanto para produtos como para processos. 

  Conforme Utterback (1996) a fase fluida, é caracterizada pelas incertezas tecnológicas 

de mercado; as empresas nessa fase não têm ideia de quando e no que investir em P&D; 
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precisam aprender mais o mercado, entender o consumidor e o potencial da tecnologia; o foco 

é na inovação de produtos com mudanças frequentes na produção, a competição é nas 

características dos produtos. 

  Ainda em Utterback (1996) a fase de transição se inicia com a interação entre 

fabricante e consumidor; grupos para testes de produtos fazem emergir desenho ou projeto 

dominante para os produtos, os equipamentos e materiais são mais especializados; o foco na 

inovação de processo, a competição se baseia na diferenciação de produtos. Segundo o autor, 

na terceira fase, denominada específica, os produtos já se agrupam em torno de um modelo 

dominante, e o foco é na inovação de processos e a base da competição é o baixo custo. 

  O conhecimento cada vez mais é percebido como condutor central do 

crescimento econômico, e as interações podem ser de três tipos: fontes de informação aberta - 

geralmente sem ônus; aquisição de conhecimento e tecnologia - que inclui o conhecimento de 

máquinas, equipamentos, softwares, serviços incorporados na tecnologia adquirida; inovação 

cooperativa ativa com outras empresas, instituições de pesquisa em atividades tecnológicas. 

(OCDE, 2005).  

Importante observar que “as redes de parcerias estratégicas ampliam as fronteiras das 

organizações, é uma nova configuração no ambiente competitivo [...] o sucesso [...] passou a 

estar relacionado à gestão das parcerias e criação dos canais de acesso a novos 

conhecimentos” (COBACHO; BATAGLIA, 2009, p.1,2). 

 Mencionado por Maia e Bataglia (2013) o Sistema Tecnológico da Inovação (STI) não 

implica no estudo isolado de uma tecnologia determinada, porque não é estático, evolui com 

as alterações e as dinâmicas das tecnologias, ajudam a entender as interações entre os agentes, 

o desenvolvimento das indústrias e a evolução de um sistema de inovação (SI). Nesse artigo, 

os autores observaram no Brasil redes de alianças estratégicas entre empresas de 

biotecnologia que operam como blocos do desenvolvimento e citaram dois grupos de STI´s 

regionais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e outro nos estados da região Sul. Eles 

concluíram que as empresas estudadas utilizavam estratégias cooperativas nas quais, duas ou 

mais firmas estabeleceram relacionamento formal para desenvolver, projetar, produzir 

distribuir e comercializar produtos ou serviços como as alianças estratégicas contratuais e 

joint ventures permeiam estas operações. 

 As estratégias cooperativas segundo Hoskisson et al (2010) são utilizadas até por 

empresas que competem entre si e atualmente, ocorrem mais alianças sem participação 

acionária das mais diferentes formas, como acordos de licenciamento, de distribuição e de 

suprimentos; a complexidade e incerteza que caracterizam a maioria dos setores globais, torna 
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difícil o sucesso das empresas sem algum tipo de parceria. Joint venture é segundo Hoskisson 

et al (2010, p.223) uma nova empresa juridicamente distinta, os sócios possuem participações 

acionárias iguais e contribuem para suas operações, com objetivo de compartilhar recursos, 

capacidades e obter vantagem competitiva. 

Quanto aos licenciamentos, Kline (2009) observou que podem ser um importante meio 

de transformar a tecnologia proprietária em um padrão da indústria, até pela criação de uma 

plataforma comum que vai ajudar a acelerar o crescimento de novas empresas e mercados. O 

autor sugere que deve haver especial cuidado com relação ao licenciamento de tecnologias; a 

empresa deve evitar compartilhar de forma indiscriminada sua tecnologia central, de núcleo, 

para o licenciamento para não reduzir sua capacidade de fazer valer os seus direitos de 

propriedade intelectual, quando necessário. 

Barney (2011) reforça a importância desta precaução, principalmente para a indústria 

farmacêutica, no qual as firmas competem em pesquisa para serem as primeiras a desenvolver 

um medicamento tão inovador que consiga obter a proteção das patentes e fiquem sem 

concorrentes durante seu período de validade. 

Para Tigre (2006) o Brasil, só após 1996, passou a reconhecer as patentes de 

medicamentos. Para o autor, a partir deste período, algumas empresas passaram a praticar 

engenharia reversa, que consiste na reprodução funcional de produtos e processos lançados 

por empresas inovadoras, sem transferência de tecnologia quando determinados componentes 

dos concorrentes estão protegidos por patentes. Ele também esclarece que essa prática visa 

compreender produtos e processos inerentes, modificar a tecnologia original, substituir 

componentes patenteados e desenvolver nova solução para os problemas de forma 

independente. Em resumo, a engenharia reversa consiste na reprodução funcional. 

 

Pesquisa e o Desenvolvimento 

Na opinião de Rogers (2003) a pesquisa e o desenvolvimento são áreas que podem ser 

afetadas pelo comportamento de competidores, políticas e regulamentações, o que resulta em 

razoável nível de incerteza. Dessa forma, os profissionais fazem muitos esforços para obter e 

usar informações como os dados sobre inovações dos concorrentes, utilização de materiais, 

componentes e a natureza das patentes existentes relativas ao que está sendo proposto.    

Tigre (2006) cita que a capacitação técnica precisa ser dinâmica e flexível para 

operacionalizar as inovações que demandam tecnologias complementares para se tornarem 

viáveis, avaliar e selecionar projetos que sejam importantes e dimensionar as atividades de 

P&D; se isto não ocorrer, aumentam os custos e o prazo de retorno sobre o investimento. Ele 
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menciona que os orçamentos para a pesquisa e o desenvolvimento podem variar segundo a 

estratégia tecnológica, o setor de atuação e o porte da empresa, correspondendo a um 

percentual em relação ao faturamento, como nas áreas farmacêutica e microeletrônica cuja 

média está em torno dos 10%.  

Freeman e Soete (2008) denominaram os anos de 1980 como a década perdida da 

América Latina em comparação ao leste da Ásia.  Eles citam a deterioração do sistema 

educacional, muita transferência de tecnologia, principalmente norte-americana, pouca 

iniciativa local em realizar mudanças tecnológicas e pequena integração na transferência de 

tecnologia; fraco desenvolvimento da infraestrutura de ciência e tecnologia e as ligações com 

etapas finais de P&D; baixo grau de interação com a comunidade internacional em tecnologia.  

No relato de Bataglia, Silva e Klement (2011), empresas de países na Ásia começaram 

imitando as inovações do ocidente e hoje dispõem de plantas competitivas e até inovadoras; 

inicialmente não ter pesados investimentos em P&D e se beneficiar da experiência de outras 

empresas pode gerar vantagens desde acesso à competição, entrada em novos mercados até o 

uso de mão de obra mais acessível. 

A inovação se transferiu do P&D interno para o padrão de sistemas de inovação 

colaborativa e redes do século XXI. Entre as forças impulsionadoras estão a crescente 

complexidade para mudança tecnológica e a natureza sistêmica de muitas inovações 

(FREEMAN, 2008). 

Pelo Manual de Oslo, ênfase nas instituições e processos interativos da criação do 

conhecimento, difusão e aplicação são diretrizes dos sistemas de informação (OCDE, 2005). 

De acordo com Stal (2007), a empresa precisa buscar a tecnologia mais adequada às 

suas necessidades e à sua capacitação tecnológica antes de buscar licenciamentos ou compra 

de tecnologia externa. Segundo a autora, dessa necessidade surgiram os Sistemas Nacionais 

de Inovação (SNI), que podem ser definidos como uma rede de instituições públicas e 

privadas que interagem para promover o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. 

Rogers (2003) considera que a transferência de tecnologia é um processo que envolve 

universidades, P&D dos laboratórios federais e duas ou mais empresas privadas que 

participam de forma bidirecional. Para o autor, as razões e falhas que afetam a intensidade de 

esforços para que a transferência de tecnologia ocorra de forma efetiva é subestimada, 

podendo ocorrer em três níveis de troca:  

- do conhecimento: emissor e receptor têm conhecimentos sobre a inovação que 

envolve a tecnologia;  
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- do uso: o receptor irá utilizar a tecnologia que foi transferida e não desenvolvida por 

sua própria organização, o que é mais complexo. 

 - comercialização.  

Na opinião de Chesbrough (2012) identificar e acessar conhecimento externo, além de 

gerar conhecimento interno, muda os caminhos dos profissionais de P&D das empresas; o 

conhecimento passa a ser interligado e construído com base também nas pesquisas de 

terceiros. 

O laboratório Eli Lilly & Company um dos gigantes farmacêuticos globais, criou uma 

unidade específica para coordenar suas alianças envolvendo P&D, produção e 

comercialização. “Para produção são 40 países e mais de cem alianças, é o que a empresa 

chama de estratégia de produção sem muralhas que agregam valor para empresa e seus 

parceiros.” (HOSKISSON et al., 2010, p.219). 

As interações externas propiciam a aquisição de conhecimento quando a firma se 

conecta a redes colaborativas de inovação, universidades, instituições públicas e privadas, 

entidades de pesquisa, órgãos regulatórios, competidores e fornecedor (OCDE, 2005). 

 

A Difusão do Conhecimento 

 Difusão “é o modo pelo qual as inovações se disseminam para diferentes empresas, 

mercados, consumidores, setores, regiões e países; sem difusão uma inovação não tem 

impacto econômico.” (OCDE, 2005, p.64). 

A pesquisa acadêmica no âmbito organizacional, segundo Rogers (2003), atualmente 

se direciona para a empresa preferencialmente ao indivíduo, porque a firma é um sistema 

estável de pessoas que trabalham juntas para atingirem objetivos em comum. Na opinião 

desse autor, é por meio de uma hierarquia de funções, divisão do trabalho e que mesmo diante 

de um comportamento individual e numa organização relativamente estável, a inovação 

sempre progride. 

 A difusão do conhecimento e da tecnologia é parte central da inovação porque o 

processo de difusão requer frequentemente que as empresas adotantes primeiro aprendam a 

construir novos conhecimentos e se apropriem da tecnologia (OCDE, 2005); nos países fora 

da OCDE, as mudanças incrementais e a difusão respondem por grande parcela da inovação. 

 A capacidade para aperfeiçoar e adaptar um novo produto ou processo às condições 

específicas de um setor ou nação, segundo Tigre (2006), é fundamental para o sucesso da 

difusão tecnológica; as etapas de inovação e difusão, em muitos casos, não podem ser 

totalmente separadas, a exemplo de produto ou processo que, ao chegar ao mercado, apresenta 
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oportunidade para correções que demandam soluções técnicas; quando isso ocorre, a difusão 

alimenta e direciona a trajetória da inovação. Para o autor, entender a dinâmica da difusão sob 

o aspecto da adoção de uma tecnologia no mercado, principalmente em países menos 

desenvolvidos, exige adaptações em razão dos níveis de renda da população, clima, hábitos de 

consumo; disponibilidade de matérias-primas e mão de obra especializada. Ele destaca que a 

capacidade para aperfeiçoar e adaptar um novo produto ou processo às condições específicas 

de um setor ou nação é fundamental para o sucesso da difusão tecnológica.  

Após a difusão, Rogers (2003) cita que, em algumas vezes, novas aplicações da 

inovação são descobertas pelos pesquisadores de forma extemporânea, quando a descoberta 

original se transforma numa nova ideia conservando sua relevância no processo do 

desenvolvimento da inovação do novo produto ou processo. Ele exemplifica ao citar o 

composto cumarin descoberto pelo professor K.P.Linck da Universidade de Wisconsin. 

Inicialmente usado como veneno contra ratos pela ação anticoagulante, após anos de 

utilização foi isolado o agente hemorrágico que deu origem ao derivado químico warfarin 

indicado em certos tipos de cirurgia e algumas indicações na cardiologia. 

 Rogers (2003) destaca ser importante que as descobertas sejam liberadas só depois de 

identificadas, avaliadas de forma científica e após os processos formais de proteção e 

salvaguardas, principalmente com relação às novas tecnologias, para não ocorrer difusão antes 

da adequação para o uso, como ocorre com os novos medicamentos que sempre são avaliados 

previamente quanto à eficácia e segurança.  

Kotler e Keller (2013) esclarecem que os dados oriundos dos estudos clínicos 

realizados em condições reais, com testes em várias fases, envolvem animais e humanos; 

esses resultados são analisados em conjunto com os dados experimentais dos laboratórios de 

pesquisa pelos órgãos dos governos, avaliando a segurança, principalmente quanto aos 

medicamentos. Segundo os autores, também ocorre o acompanhamento rigoroso quanto à 

eficácia de inovação comparada aos produtos já existentes. No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária desempenha esta função.    

Segundo Tigre (2006) o entendimento da dinâmica da difusão sob o aspecto da adoção 

de uma tecnologia no mercado, principalmente em países menos desenvolvidos, exige 

adaptações em razão dos níveis de renda da população, clima, hábitos de consumo, 

disponibilidade de matérias-primas e mão de obra especializada. 

Nos Estados Unidos, na área da saúde, de acordo com Rogers (2003), antes que ocorra 

a difusão de um equipamento, medicamento ou procedimento cirúrgico existem dois órgãos 

que têm como função analisar, acompanhar e evitar que inovações inseguras não obtenham 
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aprovação para utilização pelos potenciais usuários nas situações nas quais existe pressão para 

solucionar problemas prioritários. O autor esclarece que um deles é o National Institute of 

Health que congrega pesquisadores, médicos e consumidores para o processo decisório por 

consenso; este órgão atua em conjunto com o Food and Drug Administration, o qual, além de 

analisar, aprovar, retirar medicamentos anteriormente aprovados que após a comercialização 

se mostraram inseguros, solicitar mais estudos clínicos, também tem a responsabilidade de 

emitir os comunicados divulgados pelo governo. 

 

2.1.3.  Inovação aberta 

 

 

Os anos que antecederam o século XXI e o início deste foram marcados pela evolução 

da tecnologia da informação, engenharia, medicina, química, física, comunicação sem 

fronteiras, facilidade de acesso à informação, maior dificuldade de controle do conhecimento 

e pressões econômicas também fazem parte deste cenário. 

Chesbrough (2003) analisa que a pesquisa e o desenvolvimento internos foram 

valiosos recursos estratégicos e barreira de entrada contra competidores em muitos mercados 

e durante anos o modelo da inovação fechada prevaleceu como adequada. Para o autor, as 

revolucionárias descobertas nas denominadas “ciências da vida” pelos avanços nos estudos do 

genoma e clonagem, dentre outros, são uma prova disto. A filosofia das organizações era 

aderente ao modelo que valorizava o controle da inovação, desde a geração dos próprios 

processos de P&D até a comercialização. 

 No final dos anos 90 conforme Chesbrough (2003a), a mobilidade da informação e do 

conhecimento entre os funcionários tornou mais difícil para as firmas impedirem o 

compartilhamento das informações confidenciais. Ele destaca que as empresas de capital de 

risco diversificaram o financiamento e passaram a atender pequenas empresas iniciantes, 

conhecidas como start ups criadas por engenheiros, cientistas e pesquisadores; assim, o 

conjunto conhecimento - recursos financeiros - inovação se alterou substancialmente. 

 Para Chesbrough (2003a), anteriormente as regras implícitas estimulavam as empresas 

a investirem mais que seus competidores em P&D interno, equipamentos para manufatura e 

nos melhores talentos, com objetivo de conseguir um grande volume de ideias que geravam 

inovações, retorno sobre o investimento e lucros muitas vezes protegidos pela propriedade 

intelectual obtida por meio de patentes, os quais, reinvestidos, conduziam a novas 

descobertas. 
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Ocorria também, de acordo com Chesbrough (2003b, p.37), o modelo de inovação 

fechada quanto ao processo de P&D. Pesquisadores e gestores avaliavam os novos projetos 

classificando em bons os que prosseguiriam e maus os que eram descartados ou deixados para 

outro momento. Menciona o autor que os motivos para a aceitação ou rejeição envolviam o 

significado daquele tipo de inovação para o mercado, a tecnologia disponível, os processos 

internos de fabricação a desenvolver, a mão de obra especializada, marketing, dentre outros. 

Ele conclui que desses motivos, surgiam ideias denominadas tipo I – falso positivo: 

inicialmente promissoras que depois não foram desenvolvidas porque não eram adequadas;  

tipo II – falso negativo, para  as relegadas ou adiadas que depois foram consideradas valiosas . 

Mesmo com o reconhecimento da importância das relações externas, a lógica 

predominante de inovação nas empresas de alta tecnologia sempre foi proprietária e 

introvertida para os processos da inovação tecnologicamente complexos e apenas os menos 

sofisticados poderiam ser terceirizados (CHRISTENSEN, 2008). 

Empresas orientadas apenas para seus recursos internos, conforme Chesbrough (2003) 

e que ainda mantém abordagem centralizada de P&D, não analisam que seus recursos internos 

podem vir a se tornar obsoletos, porque o uso do conhecimento é cada vez mais generalizado 

e as ideias compartilhadas livremente. 

Em diversos setores o ciclo de vida dos produtos é cada vez menor e a capacidade de 

substituir produtos por versões mais modernas com frequência é cada vez mais importante 

(TIDD; BESSANT; PAVIT, 2008). Esta situação, segundo Chesbrough (2006), também está 

ocorrendo na indústria farmacêutica, para as drogas que competem na mesma categoria, o que 

tem contribuído para tornar insustentáveis os aumentos dos custos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Na inovação fechada, que para Chesbrough (2008) ainda é o paradigma atual, os 

projetos de pesquisa das áreas de ciência e tecnologia são assim chamados porque os projetos 

são inseridos no início e de uma única forma e só podem ir para o mercado por uma única 

saída. O autor prossegue dizendo que as entradas do conhecimento nas inovações abertas 

aceleraram a inovação interna; as saídas intencionais do conhecimento ajudam a promover a 

expansão dos mercados pelo uso mais amplo da inovação externa. 

Christensen (2008) menciona que os ativos complementares externos que não eram 

utilizados passaram a serem avaliados por outras empresas em busca de ideias, projetos e 

pelos empreendedores de tecnologia. O autor menciona que esses aspectos se tornaram a parte 

central pela perspectiva do modelo aberto da inovação, no qual são cedidos os excessos 

(spillovers) dos recursos potenciais internos. Prossegue o autor dizendo que esses processos 
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de gestão dos excessos estão ocorrendo nesta década via os licenciamentos e também novas 

empresas (spin offs) em parceria com ex-funcionários que passam a prestar serviços ao antigo 

empregador.  

No paradigma da inovação aberta, Chesbrough (2003b) apresenta as maneiras pelas 

quais as ideias que são inseridas nos processos são diferentes da inovação fechada (Quadro1); 

os projetos recebem a contribuição tecnológica tanto das forças internas como das externas, a 

nova tecnologia pode ser incorporada no decorrer dos vários estágios da pesquisa. 

 

 INOVAÇÃO FECHADA INOVAÇÃO ABERTA 

LUCROS Para lucrar com P&D é preciso 

descobrir, desenvolver e 

comercialização proprietários.  

P&D externo pode criar valor significativo e 

interno é necessário para reivindicar parte 

do valor. 

PESSOAS As mais inteligentes onde 

atuamos, trabalham para nós. 

Nem todos estão conosco, mas é preciso 

descobrir quem tem conhecimento, 

expertise e são brilhantes fora da nossa 

empresa. 

IDÉIAS Se criarmos a maior parte e as 

melhores idéias na indústria 

venceremos. 

Se fizermos o melhor uso das idéias internas 

e externas venceremos. 

PESQUISA 

ORIGINAL 

Se nós descobrirmos levaremos 

primeiro para o mercado 

Não precisamos originar a pesquisa para 

obter bons resultados e lucros.  

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Controlar intellectual property 

(IP) para concorrentes não 

lucrarem com nossas idéias. 

Outros usam nossa (IP) e lucramos com isso 

Podemos comprar (IP) de outros desde que 

desenvolva nosso negócio 

COMERCIALIZAÇÃO Se formos o primeiro a 

comercializar venceremos. 

Melhor que chegar primeiro às vezes, é ter a 

oportunidade de chegar muitas vezes. 

Quadro1: Contraste dos Princípios entre Inovação Fechada e a Inovação Aberta 

Fonte: Adaptado pela autora de Chesbrough (2003b, p.38). 

 

Dessa forma, a inovação aberta, de acordo com Chesbrough (2006), significa para a 

organização a melhor utilização das ideias e tecnologias externas a favor de seu próprio 

negócio e área de interesse, além de também ampliar a pesquisa e o desenvolvimento ao 

utilizar recursos internos e externos, economiza tempo e dinheiro dos processos, acelera 

velocidade da inovação e gera novas oportunidades. 

A mudança no conjunto conhecimento - recursos financeiros - inovação já foi alterada 

principalmente pela maior facilidade da obtenção de recursos via investidores, assim, os 

mesmos profissionais que se sentiram estimulados a sair dos centros de pesquisa corporativos 

e criarem suas próprias empresas são os novos parceiros das corporações, reduzindo com isso 

a dependência da P&D interno como única fonte de conhecimentos (CHESBROUGH, 

2003b). O autor exemplifica usando dentre as grandes corporações, a Procter Gamble, que 

criou o projeto “Connect & Develop” para receber a contribuição da pesquisa e 

desenvolvimento externos se, após três anos, a ideia proprietária não for usada internamente; 
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para a empresa, esta iniciativa serve como prevenção à perda de projetos promissores que 

ficavam sem evoluir na organização.  

No modelo fechado empresas geram, desenvolvem e comercializam suas próprias 

ideias e a filosofia da autossuficiência domina a pesquisa e o desenvolvimento das 

corporações industriais. No modelo aberto, os processos têm muitas formas de fluir para o 

mercado ou se iniciam externamente e são absorvidos pela firma, conforme a (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1: Inovação Fechada e Inovação Aberta 

Fonte: Chesbrough (2003b, p. 36-37) 

 

Os intermediários, segundo Chesbrough (2008), exercem papel cada dia mais 

marcante e à proporção que a inovação se torna cada vez mais um processo aberto eles podem 

transacionar em estágios que anteriormente eram realizados exclusivamente dentro da 

empresa. 

Nesse novo paradigma os projetos são lançados utilizando as tecnologias internas e as 

externas e as contribuições aos processos podem ocorrer em todas as fases, inclusive para 

comercialização, de forma que o conhecimento seja utilizado prontamente desde que seja para 

fornecer valor para a empresa que o criou (CHESBROUGH, 2008). O autor considera que a 

inovação aberta explicitamente incorpora como força tanto a criação de valor (interno) como a 

captura de valor (externo) e essa abordagem as contribuições externas tem o mesmo nível de 

importância conferido às participações internas nas épocas passadas. 

 

 A inovação aberta basicamente se divide em dois processos: processo interno-

externo (inside-out) comercialização de ideias, processos e tecnologias; pela externalização do 
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conhecimento, as empresas geram ideias para o mercado e auferem lucros, a tecnologia se 

multiplica pela transferência do conhecimento, é a perspectiva “vendedora” enquanto que no 

processo externo - interno (outside-in) a criação do conhecimento não é necessariamente onde 

ocorre a inovação, é a perspectiva “compradora” (ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 

2009). 

Ainda é cedo para dizer que o novo paradigma já realizou expressivas contribuições 

para o entendimento da inovação, mas o impacto quanto ao conhecimento a respeito da 

inovação e o interesse da academia são crescentes, inclusive nas atividades de pesquisa 

(CHESBROUGH, 2008, p.3). 

Aspectos bem definidos tanto com relação às teorias da inovação quanto às 

características que diferenciam a prática da inovação aberta, são apresentados no (Quadro2). 

 

1. Igual importância é dada ao conhecimento externo em relação ao interno 

2. Converter P&D em valor comercial é aspecto central no modelo de negócios 

3. Mensuração na avaliação dos projetos de P&D dos erros Tipo I e II  

4. Fluxos de saída intencionais de conhecimento e tecnologia 

5. Abundante percepção analítica do conhecimento subjacente 

6. A gestão pró ativa e atenta aos vários aspectos da propriedade intelectual 

7.  O surgimento de intermediários de inovação 

8.  Novas métricas para avaliar a capacidade de inovação e desempenho 

 

Quadro2: Aspectos de Diferenciação da Inovação Aberta. 

Fonte: West; Vanhaverbeke; Chesbrough (2008, p.11). 

 

Financiamento, Geração, Comercialização e Adoção da Inovação Aberta 

É importante compartilhar a análise de Chesbrough (2003) sobre as tecnologias 

externas, internas e a geração de novos negócios fora da organização. Segundo ele, as 

empresas focam suas atividades em três áreas primárias: 1) financiamento; 2) geração; 3) 

comercialização da inovação. Além do aspecto do financiamento, serão abordadas as duas 

últimas, estabelecendo uma correlação com as perspectivas que foram mencionadas por 

Enkel; Gassmann; Chesbrough (2009). 

 

1- Financiamento 

Segundo Chesbrough (2003), como ocorre em vários países, nos Estados Unidos o 

governo está entre os financiadores da inovação e sua contribuição destina-se a incentivar 
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geralmente os estágios iniciais da pesquisa; a National Science Foundation é uma agência 

independente, responsável pela gestão de 20% das verbas federais destinadas às instituições 

acadêmicas que realizam pesquisa básica. O autor considera que incentivos e deduções fiscais 

estimulam a participação das empresas privadas, as quais utilizam seus próprios recursos para 

financiar entidades que priorizam realizar pesquisas em áreas nas quais o desenvolvimento 

científico ainda não tem nenhuma garantia de retorno comprovado, e cita a Oracle, por 

anualmente disponibilizar recursos para pesquisa do câncer, doenças crônicas e degenerativas 

como Parkinson e Alzheimer. 

Conforme Carvalho (2014), no Brasil, o governo é o principal financiador da 

inovação: i) financiamento reembolsável no qual a empresa recebe financiamento entre 10 a 

50%, ii) não reembolsável, como subvenção em apoio a centros de pesquisa e incubadoras de 

áreas prioritárias como tecnologia da informação, saúde, defesa, iii) pela “Lei do Bem”, em 

vigor desde 2006, que concede incentivos fiscais de até 34% de dedução do lucro real, 

considerando o investimento feito pelas as empresas em P&D no desenvolvimento de produto 

e serviços inovadores.  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social se fizeram mais presentes após existir uma 

política de Ciência e Tecnologia e o governo desenvolverem planos e programas específicos, 

reformular ou criar de agências e para induzir, apoiar e orientar as atividades de P&D nas 

empresas, universidades, institutos de pesquisa (STAL, 2007).  

A Financiadora de Estudos e Projetos, hoje em conjunto com o BNDES, 

operacionaliza o Plano Inova Empresa cujo orçamento inicial de R$32,9 bilhões tem 60% 

geridos pelo BNDES e 40% pela FINEP (MOTA, 2015). 

Em 2013 a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) passou a 

operar por demanda associada a políticas públicas e, no contexto do Plano Inova Empresa, já 

tem oito projetos nas áreas de nano e biotecnologia com o Instituto de Pesquisa Tecnológica 

(IPT) em São Paulo. Os projetos são custeados com um terço de investimentos da Embrapii, 

um terço da instituição de pesquisa e um terço da própria empresa. Nesse novo contexto, o 

laboratório farmacêutico de produtos dermatológicos Teraskin já aprovou três projetos para o 

desenvolvimento de produtos com inovação em nanotecnologia avaliados em R$ 1,5 milhão. 

 

 2- Geração da inovação 

Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009), consideram que uma empresa poderá gerar e 

capturar valor ao compartilhar recursos e capacidades no processo do interno para o externo 
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(inside-out) por meio de licenciamentos, estratégias cooperativas como alianças tecnológicas 

e joint ventures, ou pela criação de uma nova empresa subsidiária ou parceira seja inserida 

neste contexto “vendedor” de inovação. Uma tendência, segundo os autores, é o número 

crescente de pesquisadores que trabalharam na pesquisa primária ou projeto iniciado nos 

laboratórios de P&D de uma grande organização ou de uma universidade. Esses 

colaboradores são cedidos posteriormente pela firma para integrar empresa (spinoff) criada 

para continuar a pesquisa; alguns destes profissionais tornam-se empreendedores e o principal 

cliente da nova firma é a firma anterior. 

Parques científicos tecnológicos das universidades, segundo Cristoni (2014), 

desenvolvem incubadoras para dar suporte às pequenas empresas criadas por alunos como a 

Incamp da Unicamp. Agência Universidade de São Paulo (USP) de Inovação é o centro de 

estudos com mais patentes depositadas a partir de 1997, quando a legislação de patentes 

entrou em vigor, resultados na área da biotecnologia, química, farmácia, medicina, 

biomedicina (USP, 2013). 

 

3- Comercialização da Inovação 

 Na opinião de Chesbrough (2003b) com relação à comercialização, as empresas 

podem ser: a) innovation marketers: cujo foco é tornar as ideias externas lucrativas; vários 

dos medicamentos comercializados pelos laboratórios Pfizer são resultado de P&D das 

indústrias farmacêuticas Upjohn Company e Warner Lambert, inicialmente parceiras 

comerciais e que foram adquiridas posteriormente; 

       b) one-stop centers: absorvem as melhores ideias externas para transformar em 

produtos e serviços por preços competitivos para seus clientes como Merck Sharp & Dohme e 

Eli Lilly. 

Muitas empresas focam apenas no financiamento, geração ou apenas na 

comercialização. Elas podem coexistir na mesma indústria e segmento de diferentes formas; 

Merck Sharp & Dohme permanece uma empresa inovadora totalmente integrada e Pfizer se 

transformou em innovator marketer. Resta saber se algum dos padrões irá predominar ou se 

surgirá outro (CHESBROUGH, 2003b). 

Importante é a menção de Chesbrough (2006) com relação às organizações que nos 

anos de 1990 iniciaram a abertura de suas tecnologias para outras firmas por meio de 

licenciamentos, porém não havia conexão entre a gestão da propriedade intelectual e o 

processo de inovação, nem também conexão com a estrutura de negócios da organização. O 

autor propõe classificar as empresas pelo estágio no qual estão quanto à estrutura de negócios 
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aberta e apresenta uma nova abordagem, que considera necessária para gestão da inovação. 

Segundo ele, tem como objetivo sustentar e alavancar os negócios das empresas, num mundo 

de conhecimento abundante. 

Ao associar inovação e a gestão da propriedade intelectual (PI), Chesbrough (2006, 

p.110) sugere que “os seis tipos de posicionamento nos negócios, refletem a evolução e o 

estágio de maturidade da empresa com relação à inovação aberta.”, como demonstrado no 

(Quadro 3). 

 

TIPO- 1 Modelo de Negócios Indiferenciado - commodity business model 

TIPO- 2 Modelo de Negócios Diferenciado - alguma abordagem de inovação e PI 

TIPO- 3 Modelo de Negócios Segmentado - pode ser combinado aos tipos um e dois 

TIPO- 4 Modelo de Negócios Externo - incorpora idéias e tecnologias externas 

TIPO- 5 Modelo de Negócios Integrado - processos inovação internos / externos 

TIPO-6 Modelo de Negócios Adaptado ou Plataforma da Inovação 

 

Quadro 3: A Inovação Aberta e a Propriedade Intelectual  

Fonte: Chesbrough (2006, p.110). 

 

Para Teece (2010) um modelo de negócio articula a lógica, os dados e outras 

evidências que apoiam uma proposta de valor para o cliente, uma estrutura viável de receitas e 

custos para a empresa. Entregar esse valor visa agregar valor considerável para o cliente e 

também para o desenvolvedor ou implementador do modelo de negócios, para que possam 

reter uma parte viável deste em receitas. O autor observa, porém, que nem o desenvolvimento 

de um modelo de negócio bem-sucedido não é suficiente em si mesmo para garantir a 

vantagem competitiva. 

“Se a prática da inovação está mudando, pois novas formas de inovação são 

economicamente viáveis, então isso oferece oportunidades para pesquisar e explicar essas 

novas práticas.” (WEST; VANHAVERBEKE; CHESBROUGH, 2008, p.286). 

É um elemento essencial, conforme Chesbrough (2006), capturar valor ao usar a 

inovação aberta, um recurso importante não apenas para o próprio negócio como para de 

outras empresas parceiras. Segundo o autor, a melhor compreensão dessa nova abordagem 

para inovação e o papel do modelo de negócios aberto é a indústria farmacêutica Genzyme, 

que obteve sucesso licenciando tecnologia para outras empresas e desenvolvendo novas 

tecnologias dentro da empresa para moléstias raras ou ainda sem tratamento, construindo 

significativo desempenho em vendas e lucro.  



37 
 

  

 

O ciclo de vida dos medicamentos originais, de acordo com Chesbrough (2006), era de 

quase seis anos sem concorrentes, o que diluía investimentos iniciais em P&D. Atualmente, 

em menos de um ano, surge novo composto patenteado para o mesmo segmento e indicação. 

O autor destaca que após as patentes expirarem as empresas que fabricam produtos over-the-

counter (OTC) copiam as drogas isentas de prescrição médica que tiveram sucesso de vendas. 

 Outro aspecto abordado por Chesbrough (2006) é que atualmente, ao final do prazo 

das patentes dos medicamentos que necessitam apresentar receituário médico para aquisição, 

surgem os produtos genéricos aprovados para comercialização após testes de bioequivalência 

e biossimilaridade. Assim, prossegue o autor, o retorno do investimento em P&D foi 

diminuído pelo aumento dos custos (Figura 2), aliado à redução no ciclo de vida dos produtos 

originadores, obtidos pela pesquisa de milhares de moléculas e componentes até chegar a uma 

única droga protegida por patente e que nem sempre é um blockbuster com venda 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Pressões Econômicas na Inovação 

Fonte: Chesbrough (2006, p.13) 

 

 

Para Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009) empresas que adotam a prática de 

comercializar os processos e inovações não utilizados para outras organizações (inside-out) 

reduzem custos fixos, compartilham riscos com as outras firmas e aprendem competências em 

novos mercados.  
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Gassmann e Reepmeyer (2005) consideram que os mercados de produtos 

farmacêuticos tendem a se tornar mais fragmentados, levando a um aumento do risco de falha, 

em decorrência da produtividade na pesquisa e desenvolvimento vir se deteriorando há vários 

anos. Para estes autores, o número de novas drogas aprovadas está em constante declínio, 

enquanto as despesas de P & D crescem pelos altos investimentos em novas tecnologias, 

auxiliar na descoberta de novos compostos e nos estudos clínicos cada vez mais complexos. 

Para Chesbrough (2006), os aspectos econômicos da inovação são impactados de 

forma negativa pelo aumento dos custos e a redução da receita; o paradigma da inovação 

aberta propõe atuar sobre ambos, o que significa utilizar a inovação aberta neste cenário de 

forma efetiva. O autor considera que a inovação aberta é uma oportunidade de ampliar suas 

receitas ao endereçar o próprio mercado atual e ampliar para outros, quando realiza 

licenciamentos de suas patentes para produtos ou processos, estimula a geração de novas 

firmas parceiras, reduz tempo e custos da inovação pelo uso da tecnologia externa, 

desenvolvendo inclusive sua própria pesquisa e desenvolvimento, conforme apresentado na 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Cenário de negócios na inovação aberta 

Fonte: Chesbrough (2006, p.16) 

 

A lógica do “funil” de desenvolvimento é um modelo de referência nas atividades de 

P&D no qual as ideias entram, passam por análise e testes para validação priorização e 

aprovação de orçamento. Os estágios são como filtros que previnem o “falso resultado 
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positivo” que gera prejuízos pelo investimento em projetos sem potencial. Na inovação aberta 

o “funil” é permeável como apresentado, permitindo que as ideias que seriam eliminadas na 

inovação fechada possam gerar lucros pela participação da empresa originadora nos 

licenciamentos que geram receitas e outras empresas (CHESBROUGH, 2006). 

 

Adoção da Inovação Aberta 

 De acordo com Huston e Sakkab (2006) Empresas como a Procter & Gamble 

mencionaram que houve crescimento de 50% na taxa de sucesso dos produtos e 60% na 

eficiência em P&D pela introdução dos conceitos da inovação aberta na organização. Segundo 

os autores, os executivos dessa empresa, que é a líder global em vendas de produtos para 

higiene pessoal, chegaram à conclusão que apenas reinventar o modelo de negócios da 

empresa para inovação não seria capaz de sustentar os índices esperados de crescimento.  

    Huston e Sakkab (2006) observaram que as melhores inovações vinham pela conexão de 

ideias entre negócios internos e os limites dos laboratórios externos à firma e analisaram que 

essas conexões externas podiam produzir alto índice de inovações lucrativas. Os autores 

relatam que os executivos dessa empresa estabeleceram então como meta, que essas conexões 

seriam a chave para o futuro e, para tal, seria preciso mudar a atitude da organização quanto 

às inovações que não eram inventadas pela firma para as orgulhosamente descobertas pela 

organização e incluíram aos 7.500 pesquisadores 1,5 milhão de pessoas em uma nova 

fronteira permeável ao conhecimento (HUSTON; SAKKAB, 2006).  

 Lichtenthaler, Hoegl e Muetel (2011), realizaram entrevistas exploratórias com 45 

profissionais de 25 companhias da Alemanha para analisar as atitudes de resistência quanto à 

absorção de tecnologia não desenvolvida internamente (inbound) e a venda do que não seria 

comercializado (outbound). Posteriormente, a pesquisa foi ampliada para 300 empresas e 

obtiveram taxa de resposta de 23,4%.  

 O estudo revelou quatro grupos de empresas com diferentes atitudes quanto a 

transferir ou a absorver de tecnologia para parceiras assim distribuídas: 36% os 

“isolacionistas”, não transferiam nem absorviam; 26,6% eram “fontes” de transferência 

parcial, mas nada absorviam; 21,3% como se fossem esponjas não transferiam, mas 

absorviam e nele estavam as empresas farmacêuticas; 16,1% chamados de “operadores” tanto 

transferiam como absorviam (LICHTENTHALER; HOEGL; MUETEL 2011). 

 Posteriormente, ao analisarem os quatro grupos e observarem diferentes níveis no 

desempenho financeiro, concluíram que o pior desempenho, com média um pouco acima de 

3% no aspecto retorno sobre as vendas, eram as empresas que originavam de transferência 
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parcial, porém fechadas para adquirir tecnologia; chamaram de isolacionistas estratégias 

tradicionais de inovação fechada atingiram quase 6% pelos fortes resultados no retorno sobre 

as vendas; as que absorviam, ditas esponjas, ficaram com o segundo lugar obtendo quase 7% 

de retorno. Os melhores resultados, próximos a 9%, foram das firmas operadoras que faziam 

uso pleno das estratégias da inovação aberta (LICHTENTHALER; HOEGL; MUETEL 2011).  

  A atitude dos funcionários na execução das estratégias da inovação aberta é 

fundamental para que a empresa obtenha os benefícios potenciais desejados e retenha algumas 

de suas vantagens competitivas tecnológicas. Não deve ser estimulada a cultura corporativa 

resistente à aquisição de tecnologia externa “não inventada aqui” e a preferência no foco 

interno no desenvolvimento do novo conhecimento tecnológico (LICHTENTHALER; 

HOEGL; MUETEL 2011); o que se aplica a recusa em transferir tecnologia desenvolvida 

internamente e que “não será vendida aqui”. Esses mesmos autores citam a empresa Procter 

&Gamble, por terem desenvolvido sistema de incentivo para reduzir estas atitudes 

estabelecendo recompensas para quem identifica oportunidades para comercializar pesquisas 

que não serão utilizadas e que podem ser licenciadas, bem como indica oportunidades de 

utilização de pesquisa ou parcerias externas. 

Nos anos recentes, o P&D interno da Lilly está entre os principais da indústria. As 

empresas direcionadas para inovação têm uma busca contínua por oportunidades externas 

para complementar ou aprimorar o pipeline das drogas candidatas ao portfolio de produtos. 

Eles têm um grupo denominado Global External Resarch and Development (GER&D) que 

busca trazer inovações externas para os laboratórios, procurar novas tecnologias e moléculas 

que irão complementar os próprios esforços internos de pesquisa da Lilly. Esses grupos são 

essenciais como fonte de informação para os processos de inovação pelos altos custos 

envolvidos. (STACH, 2006). 

Na Eli Lilly, os intermediários se tornam partes integrantes da inovação provendo 

recursos adicionais às descobertas. Foi criada uma nova empresa a InnoCentive, sediada em 

Boston, cujo foco é a pesquisa química e ciências da vida. Nela, universidades e 

pesquisadores independentes encontram áreas propícias para compartilhar suas contribuições 

(Figura 4). A firma também está conectada aos consumidores do mundo todo. 
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Figura 4: Inovação Aberta e a Descoberta de Novos Medicamentos na Eli Lilly 

Fonte: Eli Lilly (2013) 

 

 Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009) realizaram pesquisa entre 107 grandes, médias 

e pequenas companhias europeias que utilizam a inovação aberta. Os autores observaram que 

mesmo assim, entre esses, existe a preocupação quanto aos riscos de perda do conhecimento 

48%; perda de controle num cenário de alta complexidade 41%; custos de coordenação 48%; 

dificuldades de encontrar o parceiro adequado 43%; ajuste entre atividades da inovação aberta 

e as rotineiras de todo o dia 36%. Os autores concluíram que o futuro sinaliza o equilíbrio 

adequado entre a abordagem da inovação aberta e as ferramentas para criar produtos de 

sucesso mais rápido que os concorrentes e, ao mesmo tempo, consolidar suas competências 

principais e proteger sua propriedade intelectual. 

 Sem entrar no mérito dos aspectos de cultura e postura “não inventada aqui” ou “não 

vendida aqui”, a inovação aberta já é realidade em diversas práticas de colaboração tais com 

as parcerias universidade-empresa, codesign, desenvolvimento opensource, apoiadas por 

gestão efetiva para que ocorra o retorno sobre o investimento esperado da inovação 

(ARMELLINI; KAMINSKY, 2009). 

 A realidade não é o uso exclusivo da inovação aberta, as empresas investem 

simultaneamente na inovação fechada e aberta porque muita abertura pode impactar no 

sucesso da inovação de longo prazo pela perda das competências principais, por outro lado, 
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apenas a inovação fechada não atende as demandas dos curtos ciclos de inovação, (ENKEL; 

GASSMANN: CHESBROUGH, 2009). 

 

2.2. VANTAGEM COMPETITIVA 

 

 A vantagem competitiva está no âmago do desempenho de uma empresa, surge 

fundamentalmente do valor que a companhia tem condições de criar para seus compradores, o 

qual deve ultrapassar seu custo de fabricação. (PORTER, 1989). 

  “Compreender como o produto de uma firma cria valor econômico e se ele pode 

continuar a criar, é o primeiro passo para diagnosticar o potencial que uma organização tem 

para atingir vantagem competitiva no seu mercado.” (BESANKO; DRANOVE; SHANLEY, 

2006, p.373). “Talvez o nível mais básico de análise seja avaliar se as mudanças na demanda 

de mercado ou as condições da tecnologia são passíveis de ameaçar o modo como à empresa 

cria valor.” (BESANKO; DRANOVE; SHANLEY, 2006, p.374).  

 Porter (1986) destaca a importância da análise competitiva na formulação das 

estratégias empresariais, que também devem incluir as áreas de finanças, mercado, marketing 

e outras, para que a organização possa formular sua estratégia competitiva. 

 

 

2.2.1 A Estratégia e o Desenvolvimento Estratégico da Empresa 

 

 Estratégia é a criação de uma única e valiosa posição, que envolve um conjunto de 

atividades diferentes; eficiência operacional e a estratégia são fundamentais para um 

desempenho superior, mas “eficiência operacional não é estratégia, nem é posicionamento 

estratégico, que consiste em realizar atividades diferentes dos concorrentes ou atividades 

semelhantes de formas diferentes” (PORTER, 1996, p.181). 

 É um dos vários conjuntos de regras e diretrizes para tomada da decisão que orientam 

o comportamento de uma organização, tendo como premissa que tenham sido estabelecidas as 

diferenças entre os padrões do desempenho atual e futuro. As estratégias de negócio são as 

regras da relação com o ambiente externo, produtos e tecnologias que serão desenvolvidos 

para o cliente: indivíduo, empresa ou governo; estratégias administrativas se referem às regras 

e processos internos e políticas operacionais às regras do dia a dia (ANSOFF, 1990). 

  Não é um plano detalhado ou programa de instruções, é um tema unificador que dá 

coerência, direção às ações e decisões individuais ou de uma organização. É também criar 
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valor na produção pela transformação física dos materiais e na comercialização pelo 

reposicionamento do produto no espaço e no tempo (GRANT, 2003). 

 Na prática moderna dois tipos correlatos de estratégia são usados para caracterizar a 

direção do desenvolvimento estratégico das empresas: a estratégia de carteiras e a estratégia 

competitiva.  

 

Estratégia de Carteiras  

 Ela especifica as combinações entre as diferentes áreas estratégicas de negócio nas 

quais a empresa irá procurar alcançar seus objetivos (ANSOFF, 1990):  

 a) o vetor de crescimento geográfico define a direção, abrangência e amplitude os 

negócios futuros, dimensiona necessidades de mercado, da tecnologia do produto ou serviço e 

da expansão geográfica de mercado; 

  b) a vantagem competitiva é o que a empresa procura obter das suas áreas de negócio;  

 c) as sinergias ofensivas e defensivas: no ajustamento entre a empresa, novos produtos 

e mercados de atuação; usando a estratégia de produtos e mercados; 

 d) a flexibilidade estratégica é baseada em recursos e competências que sejam 

transferíveis entre áreas estratégicas de negócio que irão contribuir caso a empresa precise 

diversificar tecnologias ou ampliar abrangência geográfica. 

  O equilíbrio entre os componentes é complexo, ao se aperfeiçoar um, o 

desempenho do outro será reduzido, assim, maior sinergia irá gerar menor flexibilidade 

estratégica. Segundo o autor, a empresa pode crescer por meio de quatro estratégias que 

emergem da correlação (Figura 5) entre mercados e produtos. 

 

 

Figura 5: Componentes do Vetor de Crescimento 

Fonte: adaptado de Ansoff (1990, p.101) 
 

Com base nas dimensões apresentadas acima, a empresa, de acordo com Ansoff 

(1990) pode crescer por meio de quatro estratégias: 
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a) estratégia de penetração no mercado: utiliza missão e tecnologia, produtos ou 

serviços atuais para crescer e aumentar a participação de vendas nos mercados. 

b) estratégia do desenvolvimento de mercados: utiliza nova missão para ampliar 

presença em novos mercados usando tecnologia, produtos ou serviços atuais, ou seja, já tem 

participação importante no seu mercado potencial, porém, a organização precisa se expandir 

realizando ajustes internos nos processos, produtos e serviços existentes, modelando as 

tecnologias e se adequando ao novo mercado ou à nova área de atuação geográfica;  

c) estratégia do desenvolvimento de produtos, que é o principal foco desta dissertação, 

novas missões com nova tecnologia, produtos ou serviços que irão substituir os atuais, 

contribuindo para empresa se diferenciar nos mercados atuais e por meio deles atingir 

resultados superiores, defender sua marca, inibir os competidores, explorar novas tecnologias, 

ampliar o portfólio de produtos ou serviços e até recursos excedentes; 

d) estratégia de diversificação de novas tecnologias, produtos ou serviços para novos 

mercados: diversificação horizontal: adquirir uma empresa ou desenvolver produtos, serviços 

ou marcas para mesma categoria ou similar de clientes; diversificação vertical: integração 

para diante por meio de aquisição; diversificação concêntrica: adquirir ou participar de 

companhia com alguma sinergia tecnológica; diversificação conglomerada: a firma passa a 

atuar num mercado no qual aparentemente não existe sinergia.  

 No que diz respeito aos benefícios da diversificação, são as economias de escopo que 

têm custo econômico menor para produzir vários produtos, diferente da economia de escala 

que produz muitas unidades de um mesmo produto. 

 Ansoff (1990) recomenda que as indústrias de todos os segmentos devam fazer 

revisões periódicas de suas carteiras estratégicas ao analisar que as características dos 

ambientes são influenciadas: pelo mercado dinâmico ou instável, se a evolução tecnológica 

for rápida ou a substituição tecnológica é frequente. 

Na indústria farmacêutica algumas organizações líderes na área da química molecular 

estão fazendo aquisições de empresas que detêm conhecimentos de tecnologia biogenética, 

que não dominavam; adquirem aquisição então uma nova tecnologia empresa geralmente  

relacionada às necessidades de diversificação (ANSOFF, 1990, p.111). 

Os laboratórios Merck Sharp & Dohne, Pfizer e Sanofi Aventis, passaram a 

acompanhar o desempenho e os resultados de novos entrantes Genentech, Amgen e Genzyme 

no segmento de biotecnologia (CHESBROUGH, 2003b). Algumas situações resultaram na 

própria empresa detentora da tecnologia ser adquirida por um conglomerado, como ocorreu 
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com a empresa Genzyme Corporation fundada em 1982, Cambridge – USA, que atualmente 

pertence ao grupo francês Sanofi Aventis, (INTERFARMA, 2013).  

Simon e Kotler (2003) mencionam que na sinergia entre as indústrias de biotecnologia 

e as farmacêuticas as empresas farmacêuticas precisam do conhecimento, da inovação e da 

comercialização dos produtos de biotecnologia para manter o crescimento de dois dígitos 

esperado pelos investidores, que, por sua vez, precisam da economia de escala da indústria.  

 

Estratégias Competitivas 

 Para Porter (1986) a estratégia competitiva é uma combinação dos fins (metas) que a 

empresa busca e dos meios (políticas) pela quais ela está buscando atingir as metas. A 

estratégia competitiva, segundo o autor, é também a busca de uma posição competitiva 

favorável em uma indústria, que visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as 

forças que representam a concorrência. 

De acordo com Ansoff (1990), até meados do século XX a lógica era que, ao praticar 

preços baixos, a empresa ganhava participação de mercado, mas, para o autor, os clientes 

deixaram de buscar produtos com melhor preço, mesmo que padronizados, porque outros 

fatores decisórios emergiram como gosto pessoal, status e os demais relacionados ao seu 

poder aquisitivo. Desta forma, a diferenciação de produtos se impôs como estratégia 

competitiva importante, que sucedeu a tradicional minimização de custo e preço. 

 A escolha da estratégia competitiva, conforme Porter (1989) depende de dois fatores: 

rentabilidade de longo prazo, cujo determinante fundamental é atratividade, e a posição 

competitiva relativa dentro da indústria. Esses fatores podem ser modelados pela empresa, o 

que torna a estratégia competitiva desafiadora. Ele menciona que deve ser elaborada, após a 

compreensão das regras da concorrência que determinam a atratividade da indústria, para que 

dessa forma, a meta final, que em termos ideais é modificar as regras a favor da empresa, seja 

atingida. 

Porter (1989) aborda dois tipos básicos de estratégias competitivas: a liderança de 

custos e a diferenciação, lembrando que a escolha do ambiente competitivo ou a variedade de 

atividades da empresa podem desempenhar função importante na determinação da vantagem 

competitiva. 

A vantagem competitiva está no âmago de qualquer estratégia, mas Porter (1989) 

considera que antes de definir a estratégia adequada é preciso que a firma escolha qual tipo de 

vantagem pretende obter: a) liderar pelo menor custo, b) ser única na sua indústria pela 

diferenciação, c) enfoque em custos, d) enfoque em determinado segmento ou grupo de 
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segmentos. Com relação às estratégias genéricas (Figura 6), o autor sinaliza que existe um 

caminho diferente para a vantagem competitiva dependendo do tipo de vantagem objetivada e 

o escopo do alvo estratégico. Se o objetivo é um limite amplo de segmentos industriais o mais 

adequado é usar a liderança no custo total ou a diferenciação; num segmento estreito, é mais 

adequado estratégias de enfoque no custo ou na diferenciação localizada, PORTER (1989).  

 

Figura 6: As Estratégias Genéricas 

Fonte: adaptado de Porter (1989, p.10). 

 

De acordo com Porter (1989), a estratégia genérica não leva a um desempenho acima 

da média a menos que seja sustentável frente aos concorrentes, embora ações que melhorem a 

estrutura da organização (Quadro 4) possam se refletir na rentabilidade no nível de toda a 

empresa, mesmo que seja imitada. 

 
ESTRATÉGIA RECURSOS e HABILIDADES REQUISITOS da ORGANIZAÇÃO 

LIDERANÇA Investimento de capital sustentado e 

acesso ao capital. 

Controle de custo rígido. 

NO Boa capacidade de engenharia de 

processo. 

Relatórios de controle frequentes e 

detalhados. 

CUSTO TOTAL Supervisão intensa da mão de obra. Organização e responsabilidades 

estruturadas. 

 Sistema de distribuição com baixo 

custo. 

Incentivos baseados em metas 

quantitativas. 

 Grande capacidade em pesquisa básica. Ambiente adequado para atrair mão 

de obra altamente qualificada como 

 Engenharia do produto. Cientistas e pessoas criativas. 

DIFERENCIAÇÃO Reputação empresa como líder em 

qualidade ou tecnologia. 

Avaliação e incentivos subjetivos 

em vez de quantitativos. 

 Longa tradição na indústria ou 

condição impar de habilidade trazida 

de outros negócios. 

Forte coordenação entre funções 

P&D, desenvolvimento de produto e 

marketing. 
ENFOQUE Combinar políticas e convergir para a Meta estratégica em particular.  

 

Quadro 4: Requisitos das estratégias genéricas 

Fonte: adaptada pela autora de Porter (1986, p.54-55) 
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 Para atingir a vantagem competitiva, uma empresa depende de utilizar seus 

recursos e competências com objetivo de criar valor superior e maior do que suas concorrentes, 

o que só é plenamente obtido quando ela continua no ambiente competitivo por neutralizar os 

esforços dos entrantes potenciais e concorrentes, BESANKO, DRANOVE e SHANLEY 

(2006). 

Segundo Ansoff (1990), a diferenciação de mercado ou de imagem passou a ser outra 

importante estratégia competitiva desde que a teoria microeconômica considerou de forma 

implícita, que os compradores além do preço, analisassem as diferenças de variedade, 

características do desempenho e da imagem de produtos e serviços, que pode ser influenciada 

pela publicidade, condicionando gostos e preferencias.  

  Porter menciona os quatro fatores básicos (Figura 7), que em conjunto definem 

metas, políticas e determinam os limites do que uma companhia pode realizar, na formulação 

de estratégia competitiva. 

 

Figura 7: Contexto da Estratégia Competitiva 

Fonte: adaptação de Porter (1986, p.18). 

 

 

 Nos ambientes e limites internos estão combinados pontos fortes e fracos da 

companhia pelo resultado da análise do perfil de ativos físicos, humanos e financeiros, postura 

tecnológica, qualificação em relação aos concorrentes, imagem da marca; se trata dos valores 

pessoais de uma empresa o que envolve motivação e necessidades dos responsáveis ao 

executar a estratégia (PORTER, 1986). Prossegue o autor dizendo que os ambientes e limites 

externos são delimitados por ameaças e oportunidades da indústria, definidos de acordo com o 

meio competitivo, seus riscos e recompensas; as expectativas da sociedade refletem o impacto 

da política do governo e o interesse social. 
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 “Para definir estratégias competitivas e tecnológicas é preciso articular os ambientes 

externos e internos à empresa; estratégica tecnológica deriva da estratégia competitiva e a 

articulação entre as duas é muito importante” (TIGRE, 2006, p.167).  

 

Estratégias Tecnológicas 

Para crescer no mundo da ciência e tecnologia num mercado global, as empresas 

devem analisar e considerar suas limitações e circunstâncias históricas. Aspectos como 

recursos e capacitações, focados no ambiente interno da firma e que se articulados com os 

ambientes externos permitem que as empresas definam suas estratégias tecnológicas 

articuladas com a estratégia competitiva, FREEMAN e SOETE (1999).  

 No Quadro 5 é apresentada uma gama de possibilidades estratégicas quanto ao uso de 

recursos internos e capacitações científico-tecnológicas, relacionadas à P&D; outras 

atividades inovativas  serviram de base para seis alternativas estratégicas possíveis. Freeman e 

Soete (2008) sugerem que as firmas poderão definir e utilizar qual a mais adequada após 

avaliação do ambiente externo. 

Estratégia Aspectos que Diferenciam as Empresas 

Ofensiva Acesso privilegiado a laboratórios e centros de pesquisa; relações exclusivas 

com fornecedores de insumos e serviços; profissionais técnicos qualificados; 

capacitação tecnológica aliada ao conhecimento do setor; recursos humanos 

treinados e desenvolvidos, áreas de publicidade, marketing, comercial e 

administrativa; P&D tem papel-chave, pesquisas fundamentais orientadas ou 

retrospectivas. 

Defensiva Mix de produtos seguros; usa tecnologias maduras e avançadas; aperfeiçoa 

erros dos pioneiros; aproveita abertura de novos mercados; capacitação técnica 

própria em produtos e processos; diferenciação produtos; economias de escala; 

incorpora inovações organizacionais; integra processos internos aos externos. 

Imitativa Não aspira a liderança; usa a engenharia reversa; copia produtos semelhantes; 

localização geográfica no mercado; licenças de fabricação com transferência 

de tecnologia; contratação de técnicos experientes dos concorrentes; também 

utilizar patentes vencidas. 

Dependente Comercializa produtos sob a marca de terceiros; são franqueados; subsidiárias; 

precisam de autorização da matriz para adaptar produtos ao mercado local; 

pagar licenças com royalties; respeita área atuação e realiza modificações 

técnicas mediante autorização do licenciador ou do originador. 

Tradicional Sem capacidade técnica para inovações radicais; desenvolve inovações 

incrementais, controle de custos para suportar concorrência de preços; faltam 

recursos para investimentos de longo prazo, desenvolver a capacitação dos 

seus profissionais, modernização máquinas e dos equipamentos. 

Oportunista Explora nichos de mercado ou oportunidades temporárias; grande 

conhecimento mercado. 
Quadro 5: Os Seis Tipos de Estratégias Tecnológicas 

Fonte: Adaptado pela autora de Freeman e Soete (2008, p.459-488). 
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2.2.2  Vantagem Competitiva, Competências e Capacidade Dinâmica 

 

Vantagem Competitiva, as Cinco Forças e Barreiras de Entrada 

 Schumpeter (1985) definiu o lucro como o excedente sobre os custos. Numa economia 

capitalista há um elemento do monopólio no lucro quando os novos produtos surgem pela 

primeira vez; se o monopólio é permanente e não precisa temer nenhum concorrente de fora, 

o lucro deve ser considerado como receita permanente de monopólio. Segundo o autor, o 

processo de desenvolvimento cria os pré-requisitos; sem o desenvolvimento não há nenhum 

lucro e sem o lucro nenhum desenvolvimento. 

 

Vantagem Competitiva 

 A Vantagem competitiva, conforme Grant (2003) é a habilidade da firma de ter 

desempenho superior aos seus rivais na meta primária do desempenho, que é a lucratividade. 

Ele considera que a fonte primária da criação de valor é explorar as conexões entre os 

diferentes negócios, na medida em que a diversificação cria vantagem competitiva 

compartilhando recursos e capacidades por meio dos diferentes negócios. 

 Para Besanko, Dranove e Shanley (2006), a vantagem competitiva é definida como a 

capacidade de uma empresa de ter melhor desempenho em seu setor, obtendo uma taxa de 

lucro maior do que a média. Eles observaram que num ambiente hipercompetitivo, inovar é 

necessário visto que as vantagens competitivas têm menor período de sustentação. 

 A relação conceitual desempenho - inovação já está estabelecida; persiste a 

dificuldade de mensurar a inovação, estabelecer sua relação com o desempenho. Um aspecto 

possível é o efeito diferencial da inovação na lucratividade e no crescimento da empresa. 

(BRITO; BRITO; MORGANTO, 2009). 

 De acordo com Grant (2003), recursos tangíveis como sistemas de tecnologia da 

informação, laboratórios de pesquisa e força de vendas oferecem economias de escopo 

eliminando a duplicação, surgem iniciativas da centralização de P&D em laboratórios 

corporativos. Dentre os recursos intangíveis são citadas as marcas, reputação da empresa e 

tecnologia. 

 Recursos intangíveis como a capacidade de inovação têm sido apontados como a fonte 

de vantagem competitiva de empresas de sucesso porque a intangibilidade está associada à 

dificuldade de serem imitados ou substituídos pelos competidores (BRITO; BRITO; 

MORGANTO, 2009). 
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 Os recursos tangíveis e intangíveis, “fonte de capacidades, representam uma parte 

importante da trajetória para o desenvolvimento da vantagem competitiva e as capacidades 

são o conhecimento que a empresa possui para mobilizar recursos que foram integrados.” 

(HOSKISSON et al., 2010, p.87).  

 Capacidades organizacionais, segundo Grant (2003), são transferíveis, porém as 

capacidades que influenciam o desempenho de uma corporação diversificada estão no nível 

de gestão corporativa. Por outro lado, nas economias de escopo, recursos e capacidades 

podem ser explorados, vendidos ou licenciados. 

 “Após as empresas terem desenvolvido uma completa estratégia entre a inovação e as 

forças que irão sustentar essa estratégia, o próximo passo é definir os mecanismos 

organizacionais e as estruturas necessárias para a execução destas estratégias.” (LINDER; 

JARVENPAA; DAVENPORT, 2003, p.48). 

 Dependendo do porte da organização, algumas criam uma unidade ou grupo para 

gestão dos novos canais de recursos, o qual será responsável por avaliar os relacionamentos 

regularmente, mensurar a efetividade e a competitividade de cada um deles. A empresa 

Procter & Gamble tem uma unidade de desenvolvimento de negócios responsável por atender, 

cuidar dos interesses e fazer a gestão dos relacionamentos externos (LINDER; JARVENPAA; 

DAVENPORT, 2003). 

 “Em um contexto de altos riscos e incertezas a produtividade de P&D depende muito 

de condições organizacionais que estimulem inovações e progresso tecnológico [...] e a 

comercialização de uma nova tecnologia impõe requisitos organizacionais mais complexos.” 

(ZILBER et al., 2008, p.81). Os autores pesquisaram 46 fabricantes de equipamentos eletro-

médicos, numa amostra não probabilística por conveniência. O estudo indicou a presença de 

seis fatores que obtiveram 80,6% da variância total dentre os fatores organizacionais 

característicos relacionados à inovação, sendo que a liderança e o comprometimento 

responderam por 47% do total seguido de 9% para reconhecimento e interação.  

 No aspecto liderança foi mencionado não utilizar forte controle organizacional para 

não inibir a inovação, gerenciar processos de redundância de esforços e processos de tentativa 

e o erro na experimentação. Quanto ao comprometimento, demonstrações de aprovação, 

grupos autônomos e multidisciplinares, estimulam a comunicação rápida e alto nível de 

identidade e lealdade, reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento educacional, 

(ZILBER et al., 2008). 

 Os demais fatores apontados foram a divisão do trabalho e a descentralização, ou seja, 

a manutenção de pequenas unidades de negócio com reuniões periódicas programadas para 
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que os colaboradores pudessem compartilhar informações e trocar ideias. Também teve 

destaque a estrutura organizacional empreendedora, diversificada que seja capaz de inovar, 

evoluir e alcançar os desafios e atender às solicitações de mudança (ZILBER, et al., 2008). 

 

 

As Cinco Forças e Barreiras de Entrada 

 A rentabilidade da empresa deve ser analisada pelo conjunto das cinco forças de Porter 

(1989) como são conhecidas. É a primeira questão da estratégia competitiva e tem como 

objetivo obter lucratividade acima da média, taxas de retorno sobre os investimentos 

superiores ao custo do capital. 

 De acordo com o autor, elas permitem realizar a análise estrutural da indústria (Figura 

8), podem mudar à medida que a organização evolui e serem influenciadas pelo poder de 

negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos 

entrantes, ameaça de produtos ou serviços substitutos e a rivalidade entre as empresas 

existentes. 

 

 

Figura 8: As Cinco Forças e os Elementos da Estrutura Industrial 

Fonte: adaptado de Porter (1989, p.5). 
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A intensidade das cinco forças interfere diretamente no potencial de lucros de uma 

firma, que deve analisá-las com o objetivo de estabelecer estratégias para se proteger do poder 

dessas forças e aumentar sua capacidade de obter retornos acima da média, de acordo com 

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

Essas forças, segundo Grant (2003), influenciam os preços, custos, os investimentos 

necessários das empresas e a rentabilidade. Variam em função da estrutura industrial ou das 

características técnicas e econômicas subjacentes à organização; nas indústrias em que as 

forças são favoráveis como a farmacêutica, de refrigerantes ou de tecnologia da informação 

mesmo existindo muitos concorrentes, as firmas conseguem obter retornos lucrativos. 

Para Ghemawat et al (2007), a contribuição mais valiosa das cinco forças, talvez esteja 

no conceito de que a rivalidade seja apenas uma das muitas forças que determinam a 

atratividade de um setor.  O autor considera, por exemplo, que a assistência médica preventiva 

é ameaça de substitutos para os hospitais porque os remédios representam, em muitos casos, 

uma forma menos dispendiosa que a internação e cirurgias. 

O poder de negociação dos clientes hospitais, exemplificam Ghemawat et al (2007), 

pode ser neutralizado pela indústria farmacêutica, quando não há substitutos para drogas 

patenteadas e mesmo o governo como comprador potencial nos programas de Medicare nos 

Estados Unidos, por lei não pode exercer seu poder de compra para negociar redução de 

preços.  

As barreiras de entrada, conforme Porter (1989) ajuda a sustentabilidade das 

estratégias genéricas, porém não existe barreira intransponível quando se trata de imitar a 

estratégia. Para o autor, algumas vezes os concorrentes podem ajudar a deter e entrada de 

novos competidores, aumentando a probabilidade e a intensidade da retaliação, contribuindo 

para as estratégias de defesa. 

Barreiras à entrada existem sempre que é difícil ou economicamente inviável para uma 

empresa fora do setor ocupar a mesma posição daquelas já estabelecidas e, geralmente, se 

baseiam em comprometimento irreversível de recursos (GHEMAWAT et al., 2007). O 

conceito-chave do risco de entrada, para este autor, é a barreira de entrada que evita um 

influxo de empresas em um dado setor sempre que os lucros ajustados pelo custo do capital 

aumentam acima de zero. 

A complexidade e codificação do conhecimento podem ser barreiras de entrada 

inclusive quando não existe efetiva proteção das patentes e do copyright. O tempo é uma 

vantagem temporária que dá ao inovador relativa vantagem inicial (GRANT, 2003) o qual, 

considera que a apropriabilidade quanto ao retorno depende bastante da habilidade de extrair 
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direitos de propriedade sobre a inovação por meio de patentes sobre o processo ou a 

substância, direitos quanto ao uso da marca, textos e fórmulas industriais.  

 Como citado por Kline (2009), no passado, as empresas só confiavam no valor de 

exclusividade de suas patentes e outras formas de propriedade intelectual como suficientes 

para manter a vantagem competitiva. Segundo ele, em relação a alguns componentes, faz mais 

sentido licenciar sua tecnologia de núcleo, até mesmo para seus concorrentes mais ferozes, 

como uma maneira de obter outros ativos corporativos, ampliar mercados e aumentar as 

oportunidades, segundo o autor.   

Atualmente, um conjunto de empresas que enfatiza dimensões estratégicas 

semelhantes para utilizar uma estratégia similar é um grupo estratégico (HITT et al., 2008); os 

autores observam que a concorrência entre as empresas de um grupo estratégico costuma ser 

mais intensa que entre os membros do grupo,  que a concorrência intergrupos estratégicos. 

 O desenvolvimento tecnológico tem o poder de aumentar ou reduzir economias de 

escala, tornar possíveis inter-relações que antes não ocorriam, criar oportunidades para 

vantagens ou influenciar quase todos os condutores do custo ou da singularidade; uma 

empresa pode buscar os benefícios de um escopo mais amplo internamente ou criar coalizões 

com empresas independentes para alcançar alguns outros benefícios PORTER (1989).  O 

autor considera que a transformação tecnológica está entre todas as coisas que mais podem 

modificar as regras da concorrência e que se torna importante ao afetar a estrutura industrial, 

penetrar na cadeia de valores de uma organização excedendo as tecnologias diretamente 

associadas ao produto e a vantagem competitiva.  

Ao avaliar os aspectos externos Porter (1989) abordou principalmente as origens 

exógenas das vantagens competitivas. Vários autores posteriores contemplaram aspectos 

endógenos como recursos e capacidades internas nas competências essenciais (HAMEL; 

PRAHALAD, 1995); (DANNELS, 2007), e capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO, 

1994); (DOSI; NELSON; WINTER, 2000); (EISENHARDT; MARTIN, 2000); (AUGIER; 

TEECE, 2008). 

Competências Essenciais e Capacidades Dinâmicas 

Competências Essenciais 

 Competência é um conjunto de habilidades e tecnologias e não uma única habilidade 

ou tecnologia isolada. A integração é a marca de autenticidade das competências essenciais, 

sendo que uma competência específica de uma organização representa a soma do aprendizado 

de todos os conjuntos de habilidades tanto em nível pessoal quanto da unidade organizacional. 
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Hamel e Prahalad (1995) consideram haver uma corrida pelas competências, independente de 

utilizar o termo competência ou capacidade, além de que, existe a premissa que a competição 

entre as empresas é ao mesmo tempo uma corrida pela competência, posição e poder no 

mercado.  

 Johnson, Scholes e Whittington (2007, p.155), consideram que “competências são as 

atividades e os processos pelos quais uma empresa dispõe de forma efetiva dos seus 

recursos.” Consideram que as capacidades e recursos iniciais são essenciais para que a 

organização possa concorrer num determinado mercado, sem os quais a organização não 

sobrevive. Para os autores eles diferem dos que levam a organização a atingir a vantagem 

competitiva, porque, para tal, é preciso que eles sejam únicos e diferenciados, porém é mais 

provável que a vantagem competitiva seja alcançada porque a firma possui competências 

diferencias ou essenciais. 

 Para Danneels (2007), a competência tecnológica em particular tem um alcance 

bastante amplo para os serviços porque possuem um conjunto de recursos tecnológicos que 

ele denominou de permutabilidade. O autor destaca também que quando as competências 

tecnológicas não são usadas com frequência, o valor não é totalmente extraído dos recursos 

como deveria acontecer. É importante ampliar e redesenhar uma competência existente, 

principalmente quanto às competências tecnológicas porque elas também servem de base para 

o desenvolvimento de novos níveis de competência extraindo o melhor do que já existe 

estabelecido e explorando o novo a ser agregado, num processo de exploração e prospecção 

quanto à tecnologia (DANNEELS, 2007). 

 Para ser uma competência ou capacidade essencial, específica para determinada 

organização, é necessário contribuir para o sucesso competitivo de longo prazo, ou seja, uma 

habilidade precisa em primeiro lugar contribuir de forma desproporcional para o valor 

percebido pelo cliente, o que não significa que o cliente irá perceber de imediato, porque o 

cliente percebe o benefício e não as nuances técnicas inerentes ao benefício (HAMEL; 

PRAHALAD, 1995). 

 As competências essenciais surgem ao longo do tempo por meio de um processo 

organizacional de acúmulo e aprendizagem relacionado à melhor forma de dispor dos 

recursos e capacidades diferentes. Elas atuam como fontes de vantagem competitiva (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2008, p.89).  

 O desafio para as organizações é administrar as competências essenciais atuais 

enquanto desenvolvem nova, criar um fluxo constante de capacitações que contribuam não 
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apenas para as vantagens competitivas como também para a competitividade estratégica e os 

retornos acima da média (HITT; IRELAND; HOSKINSON, 2008). 

 

Capacidades Dinâmicas 

 O termo “capacidades dinâmicas” para Teece e Pisano (1994) envolve dois aspectos-

chave: “capacidade” que se relaciona com apropriabilidade, adaptação, integração, 

reconfiguração interna dos recursos e competências funcionais que geram mudanças. Já o 

termo “dinâmico”, para estes autores, se refere às trocas com o ambiente externo, respostas 

estratégicas ao mercado que são críticas e devem ocorrer rapidamente dependendo da 

natureza da competição e as dificuldades determinadas pelo mercado. 

 Capacidades dinâmicas resultam das competências e capacidades que as firmas 

utilizam para criar novos produtos e processos em resposta às circunstâncias de mudança do 

mercado. (TEECE; PISANO, 1994).  

 Capacidades dinâmicas se referem a uma particular e não imitável capacidade das 

empresas em desenhar, redesenhar, configurar e reconfigurar recursos, em resposta às 

mudanças tecnológicas e mercados para escaparem da condição de lucro zero. (AUGIER; 

TEECE, 2008, p.1190).  Nesta perspectiva os gestores devem participar buscando 

oportunidades, fazendo escolhas sobre onde e no que investir, coordenando recursos não 

intercambiáveis, mantendo a organização permanentemente renovada e pronta para mudanças. 

 Tushman e Anderson (2004) consideram que o profundo entendimento entre 

capacidades e competências, permite às empresas melhorar a identificação das oportunidades 

do ambiente competitivo, inclusive, melhor explorando seus recursos.  

 Capacidades e competências são construídas e desenvolvidas pelas empresas, pela 

dificuldade de replicá-las ou dos concorrentes copiarem, podem se tornar fonte de vantagem 

competitiva. Elas precisam ser entendidas não apenas em termos do demonstrativo contábil e 

do balanço financeiro, mas em termos das estruturas organizacionais e processos de gestão 

que permeiam a estrutura corporativa. (TEECE; PISANO, 1994). 

 O conhecimento que uma firma possui é um fenômeno real, compreender como ele é 

adquirido, desenvolvido, mantido, estendido e às vezes perdido pelas empresas, assume 

importância central para entender como a sociedade funciona e suas mudanças. (DOSI; 

NELSON; WINTER, 2000).  

 As habilidades da organização, segundo Dosi, Nelson e Winter (2000), são o conjunto 

das habilidades possuídas pelos indivíduos, de forma modular, específica e se tornam 

utilizáveis de acordo com as rotinas implantadas. Dependendo da função, para execução das 
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atividades, são necessárias habilidades específicas, as quais podem ser aprendidas pela 

experiência adquirida na empresa ou no treinamento e manuseio de um determinado 

equipamento. 

 As rotinas são atividades que não exigem deliberação e que são executadas “da forma 

como as coisas são feitas aqui” (DOSI; NELSON; WINTER, 2000). Isso não significa que as 

rotinas excluem a possibilidade de haver necessidade da tomada de alguma decisão, apenas 

destacam que o caráter das rotinas é a repetitividade e no seu conjunto, são dirigidas para que 

a capacidade de realização se concretize. Os autores destacam que há uma nítida distinção 

entre a execução individual, de alta frequência, repetitiva das operações no chão de fábrica e o 

nível das decisões e o uso das capacidades requeridas para as decisões executivas. 

 Existem dois conjuntos de atividades relacionados: as rotinas que são repetitivas ou 

quase repetitivas, baseadas em parte no conhecimento tácito, são realizadas para atingir 

objetivos específicos operacionais que geram recursos e contribuem para a sustentabilidade da 

organização (WINTER, 2003). Segundo ele, outras geram mudanças no conjunto das rotinas 

existentes, como se fossem um conjunto de rotinas de alto nível, uma coleção de rotinas, 

criando novos produtos e processos de produção, essas, são capacidades de ordem superior, 

que contribuem para a melhoria dos resultados futuros e que o autor considera que são 

capacidades dinâmicas. 

 Conforme Winter (2003) as capacidades dinâmicas necessitam de alto nível de 

comprometimento e recursos especializados; quanto mais ampla e detalhada é a estrutura da 

atividade envolvida e os custos, maior deve ser o comprometimento esperado. 

 Nas empresas com alta demanda de tecnologia, alocar recursos em P&D e investir em 

equipamentos por si só não constrói nem amplia as capacidades dinâmicas. Para que isso 

aconteça é preciso que ocorra a ligação e coordenação entre a área de pesquisa, P&D e as 

demais como produção e marketing, inclusive fornecedores e parceiros das alianças (DOSI; 

NELSON; WINTER, 2000). 

 O dinamismo dos mercados influi diretamente nas capacidades, sendo que nos de alta 

complexidade as capacidades dinâmicas são simples, experimentadoras e interativas quanto 

aos processos, de forma que ocorra a situação propícia para criação de um específico e novo e 

conhecimento. (EISENHARDT; MARTIN, 2000). Para os autores, consistente com essa 

abordagem, a indústria farmacêutica em P&D “aprende fazendo”, principalmente em 

biotecnologia.  

 Entre os atributos das capacidades dinâmicas, de acordo com Eisenhart e Martin 

(2000) as conexões são cruciais para a efetividade dos processos de criação do conhecimento, 



57 
 

  

 

não necessariamente apenas entre firmas, mas também na própria organização como 

incentivos para os pesquisadores manterem os links com a comunidade científica, publicações 

e alianças que desenvolvam P&D. 

 Nos processos gerenciais, as capacidades dinâmicas consistem em coordenação, 

aprendizado e transformação das estruturas dos recursos atuais, as quais passam a incorporar a 

própria posição de recursos essenciais da organização (BARBOSA; BATAGLIA, 2010).  

 De acordo com estes autores, o padrão das capacidades dinâmicas varia de acordo com 

o dinamismo do mercado, rapidez das mudanças e seus contextos moderados ou de alta 

velocidade. A prática organizacional, as codificações e até as falhas, além da trajetória da 

firma, contribuem para a evolução das capacidades dinâmicas, concluem. 

 Uma empresa que tem um nível de capacidade zero opera baseada apenas em 

capacidades operacionais, não cria mudanças, sobrevive vendendo o mesmo produto ou 

serviço para os mesmos clientes, não evolui e não apresenta um diferencial para obter 

vantagem competitiva (CAMARGO; MEIRELLES, 2012). 

 Existem recursos e competências que são difíceis de imitar que são alocados e 

realocados no mercado refletindo as capacidades dinâmicas que promovem as fundações para 

a vantagem competitiva; eles também integram e adaptam as ideias. (AUGIER; TEECE, 

2008, p.1202).  

 Algumas vezes denominadas capacidades de ordem superior, para Camargo e 

Meirelles (2012) elas mudam produtos, o processo de produção, a escala ou a população de 

clientes atendidos, permitem à empresa manter desempenho superior no longo prazo 

integram, reconfiguram e recriam os recursos para que se tornem valiosos, raros, inimitáveis, 

não substituíveis e origem da vantagem competitiva sustentável. 

 

 

A Cadeia de Valor 

  Ao definir cadeia de valor como um bloco de construção da vantagem competitiva e 

não um conjunto de atividades independentes, Porter (1989) vai mais além e acrescenta que o 

supply chain é um sistema interdependente e inter-relacionado pelos elos dentro da cadeia de 

valores que aperfeiçoam e se complementam para que o resultado final seja vantagem 

competitiva.  

  Para Porter (1989) a cadeia de valor subdivide uma empresa nas suas atividades de 

relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos, fontes 

existentes e potenciais de diferenciação. Obter e sustentar uma vantagem competitiva 
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prossegue o autor, depende da compreensão não só da cadeia de valores de uma empresa, mas 

também do modo como a empresa se enquadra no sistema de valores em geral. 

 Diferenças entre as cadeias de valores concorrentes são uma fonte básica de vantagem 

competitiva (Quadro 6) o que sugere um ambivalência de posição. 

 

Escopo de Segmento Variedade de produtos produzidos e compradores atendidos. 

Escopo Vertical Execução de atividades interna ou externamente. 

Escopo Geográfico Estratégia coordenada competindo regiões, países diferentes. 

Escopo da Indústria Estratégia coordenada para indústrias afins. 

 

Quadro 6: Escopo competitivo e a Cadeia de Valor 

Fonte: adaptado pelo autor, de acordo com, Porter (1989). 

 

 As atividades da cadeia de valor são divididas entre primárias e de apoio;             

“cada atividade emprega insumos adquiridos, capital humano e alguma forma de tecnologia 

que produzem atividades de valor físicas e tecnologicamente distintas para gerar margem, que 

é a diferença entre o valor total e o custo coletivo da atividade de valor” (PORTER, 1989, 

p.34).  

 Atividades primárias na cadeia de valor são: a logística interna e a externa, marketing, 

comercialização e serviços a eles agregados; nas atividades de apoio se enquadram as 

aquisições de insumos, o desenvolvimento da tecnologia, os recursos humanos e a 

infraestrutura, segundo Porter (1989). Para ele, uma empresa ganha vantagem competitiva ao 

executar as atividades da cadeia de suprimentos melhor que a concorrência e reduzindo 

custos. 

 A cadeia de valores identifica as atividades da firma, analisa e estuda as implicações 

econômicas em quatro fases: definição da estratégia de cada unidade de negócios, 

identificação das atividades críticas, definição de produtos e determinação do valor de cada 

atividade (AMITT; ZOTT, 2001). 

 Criar e capturar valor nos estágios iniciais de uma tecnologia “em muitos casos só se 

realiza se a empresa inovadora estabelece links com outros participantes como consumidores, 

fornecedores, complementadores e competidores no processo de comercialização.” 

(VANHAVERBEKE; CLOODT, 2008, p. 262). 

Um modelo de negócios aberto cria valor por meio das atividades desenvolvidas para 

que o novo produto ou serviço seja um recurso único, gere lucro ou posicionamento para 

várias atividades e capture valor para que atinja a vantagem competitiva (CHESBROUGH, 

2006, p.2). 
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 O sistema de valores pode ser decomposto em transações bilaterais entre companhias; 

e a criação de valor não é só adicionar valor nível a nível, é reinventar os significados dos 

papéis e os relacionamentos entre os atores do sistema de criação de valor 

(VANHAVERBEKE; CLOODT, 2008, p. 266).  

 A integração das ideias externas em várias etapas da cadeia de valor na inovação 

aberta é apresentada na (Figura 09). 

 

 

 
Figura 09: A Inovação Aberta e a Cadeia de Valor 

Fonte: Idéias externas se integram à Cadeia de Valor, (LINDENGAARD, 2011) 

 

 Muitas companhias têm “centros de excelência” para pesquisa e/ou desenvolvimento 

de produtos em diferentes países, mas raramente as atividades de inovação estão integradas às 

supply chains globais, porém, algumas firmas gerenciam uma “cadeia de inovação” integrada 

e verdadeiramente global, operando os competidores que inovam usando o conhecimento de 

apenas um único cluster (SANTOS; DOZ; WILLIAMSON, 2004). 

Esses autores denominam “metanacional innovators” as empresas que estão prontas 

para programar o processo de inovação que transcende os clusters locais e fronteiras nacionais 

e nas suas estratégias usam núcleos de tecnologia, inteligência de mercado e capacidades que 

as proveem de uma nova força de vantagem competitiva, mais ainda, inovação de alto valor a 

baixo custo.  
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2.2.3 A Visão Baseada em Recursos  

 

O trabalho desenvolvido por Barney e Hesterly (2007) sobre o melhor uso que 

algumas empresas fazem dos seus recursos, visava entender como diferentes organizações 

concorrentes no mesmo setor usavam seus diferentes recursos e capacidades. 

Recurso é tudo que se relaciona às bases financeiras, físicas, individuais e os 

principais aspectos organizacionais; capacidades são os atributos que permitem explorar os 

recursos para execução das estratégias (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007), os recursos podem ser considerados 

dentro de quatro categorias: físicos, financeiros, humanos e o capital intelectual da 

organização. Os autores ressaltam que tão importante quanto os recursos que uma empresa 

possui é como usa, emprega e dispõe deles. Mencionam que dependendo da forma como são 

gerenciados, os recursos físicos, financeiros ou das pessoas serão além de eficientes, eficazes. 

Concluem destacando a importância da cooperação entre os colaboradores, sua capacidade de 

adaptação e inovação bem como a relação com os clientes, fornecedores, a experiência e 

aprendizado quanto ao que efetivamente gera resultados. 

A visão baseada em recursos para Johnson, Scholes e Whittington (2007), tem uma 

grande importância gerencial porque é orientada para a identificação e o desenvolvimento das 

capacidades mais críticas de uma organização. 

Integrar os recursos entre si e recombiná-los utilizando as capacidades dinâmicas é 

necessário para que as estratégias da criação de valor possam ser postas em prática 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

A teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR) se baseia em duas suposições 

fundamentais sobre recursos e capacidades: heterogeneidade, empresas diferentes podem 

possuir conjuntos diferentes de recursos e capacidades, mesmo competindo no mesmo setor; 

utilidade: cada firma poderá desenvolver suas atividades com maior ou menor competência e 

dependendo do uso que façam dos seus recursos, as diferenças podem ser duradouras 

(BARNEY; HESTERLY, 2007).  

  Para Barney e Clark, (2007) benefícios percebidos sugerem na percepção dos clientes 

a noção de que os diferenciais de qualidade são o que realmente importam, porém, grande 

valor implica em grande eficiência; para criar mais valor que os concorrentes é preciso 

introduzir benefícios importantes pelo mesmo custo ou os mesmos benefícios por um custo 

menor. 
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 “É possível que uma firma detenha vantagem competitiva por um período 

relativamente curto, porém, se no decorrer deste, nenhuma outra empresa tiver a capacidade 

de duplicar a mesma estratégia, esta vantagem competitiva continuará sustentável.” 

(BARNEY; CLARK, 2007, p.52). 

Uma empresa que tem uma vantagem competitiva sustentável, ao perdê-la não 

significa que será para sempre; mudanças nas necessidades de tecnologia, o contexto 

institucional amplo em que a firma opera, pode ser força de vantagem competitiva sustentável 

valiosa, mas não por muito tempo porque na grande maioria os recursos são heterogêneos e 

imóveis, além de que, existem forças que são importantes em uma organização e em outra, 

não tanto. (BARNEY; CLARK, 2007, p.53). 

 

2.2.4  Vantagem Competitiva Sustentável e o modelo VRIO 

 

Vantagem Competitiva Sustentável 

  Uma empresa tem uma vantagem competitiva “se está apta a criar mais valor 

econômico que o valor marginal e ter melhor break even que os concorrentes do seu mercado 

de produtos conseguem.” (PETERAF; BARNEY, 2003, p. 314). Para esses autores, valor 

econômico é a diferença entre os benefícios percebidos pelos compradores ao adquirir o bem e 

o custo econômico para a empresa. 

  A VBR aborda a heterogeneidade dos recursos e capacidades que as organizações 

controlam, e, ao utilizá-los são percebidas diferenças no rendimento e na eficiência, (COOL et 

al., 2002); os autores sustentam que esse conjunto é condição necessária e inerente a cada 

empresa, para constituir a base da vantagem competitiva da firma. 

Uma empresa de acordo com Besanko, Dranove e Shanley (2006) depende de utilizar 

seus recursos e competências com objetivo de criar valor superior e maior do que suas 

concorrentes, para conseguir atingir a vantagem competitiva, que só é plenamente obtida 

quando a firma consegue continuar no ambiente competitivo por neutralizar os esforços dos 

entrantes potenciais e concorrentes. Para estes autores, ativos específicos e fatores de produção 

como o conhecimento obtido por meio das patentes, bases instaladas, capital humano e 

competências distintas, por exemplo, são atividades que devem ser exercidas pelas empresas de 

forma também superior aos competidores. Eles ressaltam que utilizar desses recursos de forma 

isolada não assegura que a empresa poderá sustentar sua vantagem competitiva. 

  Considerando um cenário no qual a quantidade de recursos e competências seja igual e 

as estratégias para criação de valor estejam disponíveis para todos em geral, nenhuma 
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estratégia que estivesse disponível para uma firma criar valor deixaria de também estar 

disponível para as concorrentes e, assim, recursos heterogêneos justificam a premissa básica da 

VBR que uma vantagem competitiva para ser sustentável tem que se basear em recursos e 

competências que sejam escassos e imperfeitamente móveis (BESANKO, DRANOVE E 

SHANLEY, 2006). 

Segundo Barney e Hesterly (2007), em conjunto as duas premissas (raridade e 

imitabilidade) poderiam explicar porque algumas firmas superam outras mesmo que estejam 

competindo no mesmo setor, partindo do princípio que se uma organização tem os recursos e 

capacidades valiosos que poucas têm. Segundo eles, se essas poucas ainda consideram muito 

custoso imitar esses recursos e capacidades, a empresa em questão manterá ativos tangíveis e 

intangíveis para obter vantagem competitiva sustentável. 

Para Besanko, Dranove e Shanley (2006), as empresas também poderiam fazer ofertas 

umas às outras para obter os recursos que não possuem, assim, o lucro econômico adicional 

resultado dessa vantagem competitiva seria do novo possuidor adquirente, a exemplo dos 

investimentos no capital humano, inclusive também o conhecimento da organização obtido 

pela experiência acumulada que também é um recurso imperfeitamente móvel. 

“Valor, raridade e imitabilidade são forças para sustentar a vantagem competitiva, se a 

firma está organizada para explorá-los, o processo organizacional provê a quarta condição 

necessária para obtenção da vantagem competitiva sustentável”. (BARNEY; CLARK, 2007, 

p.67). 

As competências organizacionais distintas, de acordo com Besanko, Dranove e 

Shanley (2006), são barreiras intangíveis à imitação; as qualidades superiores, as medidas 

financeiras, os acompanhamentos e controles ajudam a preservar os denominados mecanismos 

de isolamento. Os autores citam também as vantagens do pioneirismo:  

- produção inicial isolada que pode acelerar a curva de aprendizagem e gerar os ganhos da 

produção em escala pelos volumes maiores;  

- marca e a reputação que quando são reforçadas mantém clientes existentes e atraem novos;  

- uso da tecnologia da informação que dependendo do produto propicia novas formas de acesso 

ao mercado como as redes virtuais que evoluem muito rápido e geram novos padrões de 

consumo. 

Vários componentes influenciam a habilidade de uma firma em explorar o completo 

potencial competitivo de seus recursos e capacidades, inclusive estrutura formal de reporte, 

controles nos sistemas de gestão e políticas de incentivo. Esses componentes são chamados 

frequentemente de recursos e capacidades complementares; isoladamente têm habilidades 
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limitadas para gerar vantagem competitiva, porém, em conjunto com outros recursos e 

capacidades anteriormente mencionados, podem fazer com que a empresa realize seu potencial 

para obter vantagem competitiva sustentável. (BARNEY e CLARK, 2007). 

 

O Modelo VRIO 

  “O melhor entendimento das forças da vantagem competitiva sustentável foi possível 

após a criação de um modelo teórico que assumiu como premissa que os recursos podem ser 

heterogêneos e imóveis.” (BARNEY; CLARK, 2007, p.57).  

O modelo VRIO baseia-se na análise de diferentes recursos e capacidades, do 

potencial de cada um deles, na identificação das forças, fraquezas internas de uma empresa, 

considerando que nem todos têm o potencial necessário para se tornar vantagem competitiva 

sustentável. Quatro atributos diretamente relacionados: valor, raridade, imitabilidade e aspectos 

organizacionais devem ser considerados para a determinação do potencial competitivo 

(BARNEY; HESTERLY, 2007).  

De acordo com Besanko, Dranove e Shanley (2006) recursos valiosos permitem à 

firma conceber ou implantar estratégias que aumentem a eficácia e a efetividade; no modelo 

tradicional de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a empresa amplia seu desempenho 

quando explora oportunidades e neutraliza as ameaças externas. Os autores consideram que 

modelo VRIO, este aspecto da questão do valor também inclui criar mais valor que os 

concorrentes para consumidores, a própria empresa e acionistas. 

Tanto Besanko, Dranove e Shanley (2006) como Barney e Clark (2007), consideram 

que a inovação aberta, ao preconizar a utilização dos recursos externos e internos, adequa-se 

para ser analisada quanto à questão da criação de valor pelo modelo VRIO. 

A questão da raridade refere-se a recurso controlado por número limitado de empresas 

e que tem potencial de competitividade. Quão raro é um recurso é uma pergunta difícil de 

responder, porém, não é difícil descobrir o que é raro entre um conjunto de empresas e 

potenciais competidores. A dificuldade é que talvez um número muito pequeno de 

organizações possuam recursos particulares e valiosos (BARNEY; CLARK, 2007). 

O aspecto imitabilidade, conforme mencionado por Barney (2011), trata do que 

ocorreria caso determinado recurso que foi considerado raro ou valioso deixasse de existir 

porque só é imitável de forma imperfeita. Nesse caso, a vantagem dos pioneiros, do primeiro a 

se movimentar, só deixa de acontecer quando os concorrentes não possuem recursos e 

capacidades para copiar ou substitui-los ou porque os custos envolvidos seriam muito altos. 
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Barney e Hesterly (2007) e Besanko, Dranove e Shanley (2006), concordam que a 

questão organizacional trata dos recursos e capacidades que podem ser utilizados nos processos 

organizacionais. Os recursos precisam ser mantidos raros, valiosos, difíceis de imitar. As 

capacidades dinâmicas irão permitir a empresa utilizá-los na estratégia competitiva. Para os 

autores, aspectos referentes às normas, políticas internas e procedimentos dão suporte aos 

recursos e capacidades da organização. 

Conforme Johnson, Scholes e Whittington (2007), situações de mudança rápida 

empresas bem-sucedidas podem ser as que aumentaram suas capacidades dinâmicas por 

reajustarem continuamente as competências, gerando as condições necessárias para as 

organizações aprenderem rapidamente e se adequarem. 

A empresa, ao analisar questões como valor, raridade, imitabilidade e aspectos 

organizacionais, pode concluir que possui alguns, mas não todos. No (Quadro 7) são 

apresentadas análises dos critérios para obtenção da vantagem competitiva sustentável e o 

melhor entendimento do retorno potencial quanto à utilização de recursos e capacidades 

necessárias. 

 

Recurso ou 

capacidade 

Recurso ou 

capacidade 

Recurso ou 

capacidade  

Recurso ou 

Processo  

Consequência 

Competitiva 

Implicações 

 no 

Criação de 

Valor? 

Raro/ poucos 

possuem? 

Inimitável 

difícil imitar? 

Específico da 

Organização? 

Resultado 

esperado: 

Desempenho 

 e Retorno: 

Não _ _ Não Desvantagem 

Competitiva 

Abaixo da 

média 

Sim Não _ Não Paridade Medianos 

Sim Sim Não Não Vantagem 

temporária 

Acima da 

Média 

Sim Sim Sim Sim Vantagem 

Sustentável 

Acima da 

Média 
Quadro 7: Critérios para obtenção de Vantagem Competitiva Sustentável 

Fonte: Adaptado de acordo com critérios de Barney (2011) e Hoskisson et al (2010) 

 

 

3. PANORAMA SETORIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

3.1.  Segmento saúde humana 

 

Toda iniciativa de incentivo e apoio à P&D é muito importante, porque entre 2003 e 

2013 os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos quadruplicaram, pela ampliação do 

acesso da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de doenças 
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crônicas como diabetes e hipertensão, medicamentos para câncer e AIDS, dentre outros, e 

vacinas com isso, “o SUS já movimenta recursos equivalentes a 10% do PIB, transformando o 

sistema produtivo da saúde em um dos maiores complexos econômicos do país” (GADELHA, 

2014, p.67). 

No mesmo período, o déficit comercial industrial passou de US$ 2,5 bilhões para cerca 

de US$ 12 bilhões. Para ajudar a solucionar esta situação, o governo, com objetivo de 

nacionalizar a fabricação de 97 produtos para saúde, está participando, via FINEP Inovação, 

BNDES e Ministério da Saúde, que resultaram em 104 Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo (PDP´s) entre o poder público e a iniciativa privada. São 76 parceiros envolvidos 

entre 19 laboratórios públicos e 57 privados de capital nacional e multinacionais. 

(GADELHA, 2014). 

De acordo com Gadelha (2014, p.68) para a Secretaria da Ciência e Tecnologia, 

“quando todas as parcerias estiverem operando o Estado em vez de gastar R$12 bilhões, irá 

despender em torno de R$ 9 bilhões, uma economia anual aos cofres públicos de 4,1 bilhões.” 

O relatório 2013 da Associação Brasileira das Indústrias de Pesquisa, que tem entre 

suas associadas empresas nacionais e multinacionais, menciona que o mercado farmacêutico 

deverá atingir no ano de 2015 a US$ 1,1 trilhão. Os principais países emergentes que em 2005 

representavam 12% deverão ampliar sua participação para 28% das vendas globais 

(INTERFARMA, 2013). Esse relatório informa que no Brasil o governo participa com 43,6% 

dos gastos totais com a saúde e a média mundial fica em torno de 59,1%. 

Charotta, Fouto e Bernardo (2013) apresentam rank, perfil de atuação no segmento de 

medicamentos para saúde humana das principais indústrias farmacêuticas em atuação no país, 

origem das empresas e demonstrativo do portfólio dos medicamentos: genéricos, marca e os 

de referência, denominação dos produtos com patentes. 

Fica evidenciado no (Quadro 8), de Charotta, Fouto e Bernardo (2013), que quase 

todos os laboratórios nacionais entre os vinte primeiros colocados comercializam 

medicamentos genéricos. Apenas o Grupo Aché, Biolab Sanus e Libbs, tem produtos de 

referência. Dentre as multinacionais ocorre o inverso. 
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Quadro 8: Rank da Indústria Farmacêutica Brasil e Tipos de Medicamentos Produzidos 

Fonte: (CHAROTTA; FOUTO; BERNARDO, 2013) XVI Semead. 

  

Em 2003 o país ocupava o 10º lugar no ranking mundial, evoluiu para 6º colocação, 

um avanço importante. A previsão do IMS é que em 2016 ocupe a 4º posição, o que justifica 

as principais indústrias globais do segmento de atuarem no país e até tenham adquirido 

empresas nacionais que produziam medicamentos genéricos para reforçar sua posição no 

mercado (INTERFARMA, 2013). 

 No ano de 2014 foram vendidas pelas empresas que atuam no setor de medicamentos 

genéricos US$817,7 milhões de unidades no valor de US$ 13,7 bilhões, um crescimento de 

18,5% comparado a 2013. O mercado brasileiro de medicamentos comercializa todas as 

categorias: marcas sob a proteção das patentes que são os produtos de referência, 

biossimilares de marca e produto genéricos, dentre outras categorias (PROGENÉRICOS e 

IMS HEALTH, 2014). 

O IMS Health disponibilizou o rank referente ao ano de 2014, das 10 maiores 

empresas da indústria farmacêutica que atuam no país, com base no faturamento de vendas 

totais janeiro a dezembro (IMS, 2015). 

1º - E.M.S. Empresa nacional de capital fechado que faturou US$ 3,4 bilhões em 

2014, valor 5,79% maior em relação a 2013 apenas com a área de venda de medicamentos. A 

companhia de capital nacional também foi 1º lugar em vendas de produtos genéricos no país. 

Segundo o estudo, US$ 2,084 bilhões, ou seja, 62% de toda a sua receita, veio dessa 

modalidade. 
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2º- Hypermarcas. Empresa nacional de capital aberto que faturou US$ 2,69 bilhões, 

com crescimento de 11,43% comparados aos seus resultados do ano anterior. A companhia, 

em 2014, ocupou o 3º lugar em vendas de produtos genéricos no valor de US$ 817 milhões, 

realizadas pelo laboratório NeoQuímica, uma das empresas do grupo. 

3º- Sanofi-Aventis. Empresa francesa que faturou US$ 2,291 bilhões com a venda de 

medicamentos no país, 9,42% a menos que em 2013, pela redução de vendas nos produtos 

genéricos comercializados pelo laboratório Medley, que vendeu US$ 1,123 bilhão, obtendo o 

2º lugar nesta modalidade. 

4º- Novartis. A companhia de origem suíça faturou US $ 1,779 bilhão com a venda de 

remédios. Quanto aos produtos genéricos essa firma, em 2014, foi o 5ª lugar atingindo US$ 

591 milhões no ano de 2014. 

5º- Aché.  Empresa nacional que vendeu medicamentos no valor de US$ 1,527 bilhão. 

Apresentou uma evolução de 8,73% em relação a 2013. Do montante, US$ 433 milhões foi 

faturamento com produtos genéricos, conquistando o 6º lugar. 

 6º- Eurofarma. A empresa nacional que em 2014 faturou US$ 1,33 bilhão em vendas 

de medicamentos no Brasil. Foi a que apresentou o maior crescimento em relação a 2013: 

18%. A empresa figura em 4º lugar entre as farmacêuticas que mais venderam medicamentos 

genéricos em 2014, num crescimento de 33,26% sobre o ano anterior atingiram vendas de 

US$ 627 bilhões. 

7º - Takeda Pharma.  Em 2014 a principal companhia no Japão faturou US$ 869,3 

milhões, um valor 1,15% maior em relação ao ano anterior. A empresa não figura entre as dez 

que mais venderam genéricos no país. 

8º - Bayer. A empresa alemã também não figura entre as maiores em vendas de 

genéricos no país, faturou US$ 766,3 milhões com a venda de remédios no Brasil em 2014, 

número 6,21% superior ao atingido no ano anterior. 

9º - Pfizer. A empresa norte-americana apenas com a venda de remédios no país, 

faturando US$ 736,6 milhões em 2014. Cresceu 0,66% acima dos US$ 731,83 milhões 

vendidos um ano antes, de acordo com o levantamento. As vendas dos produtos genéricos do 

laboratório Teuto Brasileiro, do qual a empresa detém 40% que não estão incorporadas neste 

resultado. 

10º - GSK. Companhia britânica Glaxo Smith Klein Beechan faturou US$ 658,9 

milhões em medicamentos no Brasil, 1,33% a mais que em 2013, de acordo com o 

levantamento. Não comercializam medicamentos genéricos. 
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Um medicamento só chega às farmácias e drogarias após estudos clínicos e pesquisas 

até obter a formulação ideal que seja eficaz e segura para finalmente ser patenteada. Quando o 

prazo de exclusividade da fórmula original expira, a versão genérica pode ser comercializada. 

O produto genérico precisa passar por testes de biodisponibilidade (quando se verifica se ele é 

absorvido na mesma concentração e velocidade que os medicamentos originais, de referência) 

e bioequivalência farmacêutica (para comprovar que a composição do produto é idêntica ao 

do medicamento que o originou). Essas avaliações garantem que o genérico seja 

intercambiável, ou seja, pode substituir os medicamentos de referência prescritos pelos 

médicos. Eles podem ser até 60% mais baratos visto que são cópias das pesquisas originais. 

No Brasil isso é possível desde 1999, quando entrou em vigor a Lei 9.787 dos Medicamentos 

Genéricos (PROGENÉRICOS; IMS, 2015). 

No (Gráfico1) é apresentada a série histórica 2003-2011 da participação desses 

produtos no mercado total de medicamentos em unidades e valores. 

 

   Gráfico 1:  Evolução da Participação dos Medicamentos Genéricos no Brasil 

 

A partir de 2007 foi iniciado o Programa Saúde Popular, que promoveu maior acesso aos 

medicamentos para as doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e a expiração de 

várias patentes de medicamentos, contribuindo de forma significativa para o aumento das 

unidades vendidas dos produtos genéricos no mercado total e melhoria de participação dos 

laboratórios nacionais no ranking. 
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3.1.1 Pesquisa e Desenvolvimento na Saúde Humana 

 

Entre 2013 e até 2018 medicamentos de nicho, ou seja, destinados à doenças especiais, muitos 

deles nas listas de medicamentos adquiridos pelo governo e/ou reembolsáveis pelas 

operadoras de saúde, terão suas patentes expiradas (Gráfico2). Só até o ano de 2015 mais 17 

patentes irão expirar.  (INTERFARMA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Medicamentos Originais e Patentes a Expirar 

Fonte: IMS Health Midas, 06/2013. IMS Patent focus 

 

 

3.2. Pesquisa e Desenvolvimento na Saúde Humana 

 

De acordo com a International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 

Association, no ano de 2010, cinco dos dez líderes globais em P&D eram empresas 

farmacêuticas. Em 2011 foram lançados 35 novos produtos dentre mais de 3200 compostos 

em desenvolvimento, dessa forma, a inovação em produtos para saúde pública é complexa, 

multidisciplinar, trabalhosa e necessita de financiadores pelo custo médio de um novo produto 

ser em torno de US$ 1,3 bilhão (IFPMA 2014). 

No (Gráfico3) é demonstrado por Tiago (2014): a) participação de recursos públicos e 

privados em pesquisa e inovação entre 10 países. O Brasil e o México são os únicos que os 

recursos públicos são maiores que os privados na relação percentual de investimento em P&D 

/ PIB;  
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b) o país perdeu seis posições no Índice Global de Inovação publicado pela Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual em 2013 em relação ao ano anterior, quando era 58° 

lugar; c) o Brasil é a sétima economia global, comparando com os demais países quanto ao 

registro de patentes válidas, ocupa a 19ª posição. 

 

 

Gráfico 3: P&D, Inovação e Propriedade Intelectual 
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Organização Mundial de Propriedade Intelectual, Insead e Universidade 

Cornell.  Elaboração Decomttec / FIESP (Tiago, 2014). 

 

O Plano Inova Empresa tem como objetivos gerais impulsionar a competitividade, a 

produtividade, à inovação tecnológica, integrar na mesma matriz todos os recursos para 

reduzir a burocracia de aprovação e acelerar parcerias com as empresas públicas e privadas 

(PPP´s). A dotação do Complexo da Saúde (Gráfico 4) é menor apenas que os destinados para 

energia, petróleo e gás conforme (MCTI, 2014). 
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Gráfico 4: Inova Empresa-Investimentos por Setor 

Fonte: Tiago, E, A. Revista Valor Especial Inovação (2014) 

Os produtos biossimilares são os medicamentos que não têm origem nos produtos 

originais, conforme a representação gráfica da classificação utilizada pelo IMS Health (Figura 

10) produtos biológicos (RICKWOOD; DI BIASI, 2013). 

 

 

Figura 10: Medicamentos Biológicos e Biossimilares 

Fonte: Rickwood; Di Biasi (2013, p. 2) 
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O recente avanço da biotecnologia sinaliza em direção ao progresso técnico que 

deverá mesclar informação, biologia molecular e outras ciências correlatas, trabalhando em 

novas dimensões subatômicas por meio da nanotecnologia (TIGRE, 2006). 

A pesquisa e o desenvolvimento na indústria farmacêutica estão primordialmente 

direcionados para novos compostos referentes às patologias crônicas: diabetes mellitus, 

distúrbios cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças mentais e artrite (Figura 11) para 

as quais, uma vez que o paciente seja aderente ao tratamento o medicamento é de uso 

contínuo. Além dessas prioridades, os cientistas direcionam seus esforços para as doenças 

crônicas degenerativas, com objetivo de retardar sua evolução e/ou aliviar os sintomas como 

Alzheimer, Mal de Parkinson, as diversas formas de câncer e HIV/AIDS; referente às doenças 

raras, assim denominadas porque são muito específicas em algumas áreas geográficas ou a 

incidência na população mundial é pouco significativa. (INTERFARMA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Medicamentos em Desenvolvimento - Categorias Selecionadas 

Fonte: Guia Interfarma (2013) 
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3.1.2.  A Importação e a Exportação de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 

 

 De fato  não existe equilíbrio de balanço de pagamentos no setor farmacêutico em 

quase nenhum país.  Na maioria dos casos os países são deficitários, pois a produção é 

descentralizada e, por exemplo, nos EUA e na maioria dos países europeus, os balanços são 

deficitários e importam fármacos  em grande quantidade e medicamentos terminados de 

afiliadas das suas empresas localizadas nos mais diversos países. (CORREIA, 2015). 

 O problema é a baixíssima exportação da cadeia produtiva (Figura 12), especialmente 

medicamentos em comparação com o mercado total. Claramente que há um descolamento em 

relação aos outros países que apresentam uma exportação muito mais robusta (CORREIA, 

2015). Segundo ele, em linhas gerais, ainda só produzimos 150 das 4.000 moléculas 

comercializadas no mercado internacional, conforme resultados do levantamento feito pela 

entidade e o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 12: A Cadeia Produtiva na Indústria Farmacêutica do Brasil 

Fonte: ABIQUIFI (2015) 

 

 

 

Na (Figura 13) estão relacionados os 10 principais produtos exportados e importados. 
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Figura 13: Principais Produtos Exportados e Importados 

Fonte: ABIQUIFI, 2015 

 

É um fato que a internacionalização evolui. O investimento nacional em plantas e 

negócios no exterior está avançando muito bem na América Latina e é uma tendência que 

outras empresas grandes e médias nacionais sigam por esse caminho. Também os 

licenciamentos para trazer produções ao Brasil e daqui constituírem uma plataforma de 

exportação vis-à-vis o grande mercado local é uma realidade de muito interessante para 

internalizar  tecnologias e procedimentos produtivos e gerenciais e, claro, o desdobramento 

com a qualificação de unidades para exportação futura. (CORREIA, 2015). 
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Na posição 3002 estão os derivados do sangue, produtos medicamentos obtidos por 

via biotecnológica e os soros e vacinas retirando-se destas as de uso veterinário (Figura 14), 

cujas importações dobram entre 2009 e 2013.  

 

Figura 14: Exportações e Importações de Farmoquímicos e Medicamentos 

Fonte: ABIQUIFI, 2015 

 

 Para o Ministério da Saúde (MS) os produtos biológicos representam 5% em unidades, 

mas em valores já representa 43% dos gastos totais com medicamentos (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Mercado Biofarmacêutico Brasil 

Fonte: Aguilar (2013) 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção trata do tipo e método de pesquisa, da estratégia usada no desenvolvimento 

deste trabalho, dos instrumentos da coleta de dados, definição dos participantes da pesquisa, a 

técnica de análise e interpretação dos dados, a fim de se garantir a pertinência em função dos 

objetivos específicos e responder à pergunta de pesquisa. 

 

4.1. Tipo e método de pesquisa  

O objetivo principal desta dissertação foi analisar a influência da inovação aberta para 

obtenção da vantagem competitiva no âmbito das indústrias farmacêuticas que atuam no 

Brasil, segmento saúde humana. A pesquisa ocorreu a partir do ponto de vista dos 

responsáveis pelo processo decisório das empresas pesquisadas. 

Quanto aos fins e aos meios, esta investigação foi do tipo exploratório descritivo. 

Exploratório por tratar de tema com abordagem específica e que envolve um paradigma 

recente e com áreas de oportunidade para estudo quanto aos constructos e segmento 

objetivados (Godoy, 1995). Descritiva porque visou descrever, analisar e interpretar as 

percepções dos respondentes. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno (FLORES, 1994). 

A escolha do paradigma para conduzir o trabalho justifica-se pela forma de pensar e de 

pesquisar o tema proposto, em consonância com o já exposto no referencial teórico. Assim, 

optou-se pelo paradigma interpretacionista que se orienta pelo pressuposto de que a 

investigação social deve descrever e entender os significados que os indivíduos dão ao 

fenômeno social objeto da pesquisa (GEPHART, 2004).  

As metodologias qualitativas emergem do paradigma interpretacionista 

(CRESWELL, 2010). São interativas e intensivas e estão interessadas em compreender o 

significado que as pessoas constroem, isto é, como elas criam a sua visão da realidade, de 

mundo, e as experiências que elas vivenciam no mundo, por meio da sua interação com os 

demais indivíduos e o seu mundo social (MERRIAM, 1998). 

Para Godoy (2013) o pesquisador opta pela metodologia qualitativa, a partir da ideia 

de que a realidade é socialmente construída pelo relacionamento entre este e o seu objeto de 

estudo; no decorrer da busca pela resposta as questões envolvem processos nos quais 

experiências sociais são criadas, vivenciadas e tem algum significado.   
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Merriam (1998) sugere a utilização da metodologia qualitativa quando ocorre a 

necessidade de realizar uma descrição e interpretação das intenções e dos significados  que os 

atores revelam, baseado na visão de que a realidade é construída pela interação de indivíduos 

com o seu mundo social. 

 

4.2.  Protocolo de pesquisa 

 Esta seção aborda a coleta de dados e os sujeitos de pesquisa. 

4.2.1 Coleta de Dados  

Quanto maior a complexidade, abrangência e interação do ciclo de coleta, análise dos 

dados e reformulação do problema, melhor o estudo qualitativo (CRESWELL, 2010). Esta 

pesquisa se baseou fundamentalmente nas entrevistas, pesquisa documental e bibliográfica. 

Foram entrevistados diretamente ou responderam por escrito, por exigência da política de 

segurança e/ou compliance de suas empresas, seis diretores e quatro presidentes de indústrias 

farmacêuticas selecionadas, dois diretores-presidentes de associações de fabricantes do 

segmento e um membro da academia, professor doutor e pesquisador. 

Os dados secundários foram obtidos na primeira etapa da pesquisa para ampliar 

informações sobre o setor e, após análise documental, pré-selecionar as empresas nacionais e 

multinacionais que seriam as mais relevantes quanto ao constructo inovação, considerando 

que de acordo com Godoy (1995), todos os dados da realidade são importantes e devem ser 

examinados. 

O primeiro contato com os sujeitos de pesquisa foi por telefone. Mediante anuência 

inicial em participar, foi enviado diretamente para o respondente ou para a pessoa responsável 

pela assessoria e agendamento ao diretor ou presidente, Carta Convite e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - Apêndice A.  

As entrevistas foram marcadas de acordo com a disponibilidade inicial de 

participação. Alguns participantes, para atender às políticas de compliance de suas empresas, 

antes de assinar o Termo de Consentimento solicitaram o envio prévio das perguntas.  

Na coleta de informações foi utilizado roteiro-padrão para entrevistas 

semiestruturadas. 

Questões de Pesquisa, que compõem o Roteiro de Entrevista - Apêndice B, tiveram 

por base, aspectos do referencial teórico - Apêndice C. 

Para Godoy (1995), o roteiro de entrevistas pode sofrer certas modificações 

decorrentes da aplicação de pré-testes, que são inclusive recomendados. Esta pesquisa se 

valeu desse recurso com profissional que atuou como gerente da área de P&D e Relações 
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Governamentais numa empresa multinacional, posteriormente na diretoria de duas empresas 

nacionais e que atualmente é diretor-executivo de uma das associações de indústrias do 

segmento em questão. 

 

4.2.2 Sujeitos da Pesquisa  

 Gephart (2004) considera que a pesquisa qualitativa pode fornecer as bases para 

compreensão dos processos que estão por trás da gestão. A pesquisa qualitativa também pode 

fornecer exemplos de importantes questões de gestão e conceitos que irão enriquecer a área 

estudada.  

A escolha dos sujeitos de pesquisa foi por amostra intencional, tendo como base 

análise de artigos em revistas, artigos em periódicos e materiais das associações de fabricantes 

do setor: ABIQUIFI, INTERFARMA e PRÓGENERICOS e da indústria farmacêutica. Na 

sequência e após aprovação no projeto de qualificação, a carta convite foi enviada. 

 

Sujeitos  

 Empresas farmacêuticas nacionais (5): Bionovis Cia Brasileira de Biotecnologia 

Farmacêutica, joint venture fundada em 2012 e da qual a Hypermarcas S.A. é um dos 

laboratórios participantes. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda e a Eurofarma Laboratórios, 

sendo que as respostas desta última foram por escrito e pelas normas da política de 

compliance o Termo de Confidencialidade Livre e Esclarecido foi assinado pelo presidente. O 

quinto laboratório nacional que se caracteriza pela P&D, biossíntese química, de biossimilares 

e também o único com o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para produtos 

biológicos farmacêuticos, autorizou entrevista gravada após análise prévia das perguntas, 

porém solicitou a não divulgação do nome da empresa nem do diretor que participou. 

Três laboratórios nacionais convidados não participaram por motivo de políticas internas de 

confidencialidade: Aché, Libbs e Orygen. 

 Empresas farmacêuticas multinacionais (5): todas as empresas multinacionais 

condicionaram participar mediante a não divulgação da razão social da empresa, nem nome 

do entrevistado. A maioria concordou com a entrevista gravada. Em duas organizações só foi 

autorizado participarem após os respondentes consultarem área jurídica ou a de Relações 

Institucionais, que autorizaram respostas por escrito. 

Entidades de classe (2): Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos 

(PROGENÉRICOS) e Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos 

Farmacêuticos (ABIQUIFI). Ambas participaram compartilhando informações para o 
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panorama setorial. Os dirigentes solicitaram anonimato porque a posição que exercem 

(diretores-presidentes) demanda acesso a outros segmentos, interação como agências 

regulatórias e órgãos governamentais. 

Todos os demais entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

onde foram assinaladas as opções nas quais as empresas concordavam quanto à divulgação da 

razão social e/ou nome dos entrevistados. 

 

4.2.3 Perfil dos Entrevistados  

Para evitar que o discurso revele a identidade ou coloque em risco a solicitação de 

confidencialidade das informações denominamos entrevistado ou empresa como “E” Foram 

acrescentadas após a numeração sequencial letras, de acordo com a origem da organização: 

nacional “N” para empresa de capital e matriz nacional; “M” para empresa com origem 

multinacional com matriz fora do Brasil e operação global. A letra “A” associação 

representativa de fabricantes / assessoria (Quadro 9). 

 

Sujeito Empresa Cargo Área Sexo 

E01N Nacional Presidente Pesquisa e Desenvolvimento Masc. 

E02N Nacional Presidente Desenvolvimento Negócios Masc. 

E03N Nacional Diretor Pesquisa e Desenvolvimento Masc. 

E04N Nacional Diretor Inovação Masc. 

E05N Nacional Diretor Pesquisa e Desenvolvimento Masc. 

E06M Multinacional Diretor Novos Negócios  Fem. 

E07M Multinacional Diretor Marcas Globais e Genéricas Masc. 

E08M Multinacional Presidente Desenvolvimento Negócios Fem. 

E09M Multinacional Diretor Acesso ao Mercado Fem. 

E10M Multinacional Presidente Relações Institucionais Masc. 

E01A Associação Diretor Desenvolvimento Negócios Fem. 

E02A Associação Diretor Relações Institucionais Masc. 

E03A Acadêmico Assessor Desenvolvimento Negócios Masc. 

Quadro 9: Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Os entrevistados E05N, E06M e E08M atuam nas indústrias fabricantes de produtos de  

biotecnologia originais ou biossimilares, conforme classificação dos biológicos. 
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4.3. Estratégia para análise das informações 

A análise dos dados é um processo que consiste na detecção de unidades de 

significado num texto e no estudo das relações entre elas e em relação ao todo (FLORES, 

1994). Para nortear esse processo, optou-se pela estratégia de análise de dados qualitativos 

proposta por este autor e que reúne um conjunto de procedimentos interpretativos para a 

categorização. Segundo ele, os procedimentos de análise de dados são interpretativos quando 

partem do pressuposto de que a realidade social é subjetiva, múltipla, instável, resultado de 

uma construção dos participantes da pesquisa mediante sua interação com outros membros da 

sociedade. Assim, a interpretação dos dados qualitativos sugere um entendimento da realidade 

tal e qual é percebida pelos próprios participantes.  

O processo geral de análise de dados qualitativos proposto por Flores (1994) é 

formado pelas atividades de redução dos dados: separar elementos com aspectos em comum, 

identificar, abreviar utilizando código para facilitar a classificação e o posterior agrupamento 

dos mesmos em subcategorias e categorias por afinidades; disposição dos dados: transformar 

as informações em conjuntos correlacionados ao agregar as categorias nas metacategorias 

apresentando um conjunto que permite a melhor análise do conteúdo. Finalizando pela 

obtenção e formulação de conclusões, conforme consta da (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Processo Geral de Análise de Dados Qualitativos 
Fonte: adaptado de Flores (1994, p. 46) 
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Na redução dos dados, são identificadas situações, contexto, atividades, exemplos e 

opiniões estruturadas em frases ou períodos inteiros, que são codificadas quando se encontra 

significação e recebem código próprio de três letras (codificação aberta), para nomear e 

facilitar a classificação e o posterior agrupamento dos mesmos; depois as siglas foram 

substituídas pelos rótulos facilitando o entendimento e análise dos dados, FLORES (1994).  

Quanto à disposição dos dados, de acordo com Flores (1994), o método é flexível e o 

processo de análise colabora para descrever relações entre os componentes presentes; para 

facilitar a redução dos dados, após a transcrição das entrevistas, todas foram salvas em 

documento de texto. 

Categorização: agrupamento é um processo de categorização por fatores e dimensões 

relevantes; inclusão classifica entidade que se inclui por efeito ou circunstância; subordinação 

estabelece uma hierarquia entre os elementos identificados e ordenação cujo objetivo é 

auxiliar nas conclusões (FLORES, 1994). 

As quatro metacategorias são tópicos relevantes relacionados, definidos pelo 

pesquisador e nelas foram agrupados os principais temas; como menciona Flores (1994), para 

extrair conclusões é preciso passar de unidades mais específicas (subcategorias) para as mais 

abstratas (categorias) apresentadas na (Figura 17). 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 17: Modelo Conceitual para o Problema de Pesquisa Proposto e Sistema de Categorias 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados primários (2015) 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Utilizando os dados primários e principais achados decorrentes da análise das 

entrevistas, foram identificadas vinte duas subcategorias, treze categorias e quatro 

metacategorias: inovação, pesquisa e desenvolvimento, inovação aberta e vantagem 

competitiva (Figura 18) após classificados pelo Sistema de Categorias, Flores (1994). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Objetivo Geral, Objetivos Específicos e a Categorização. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados primários (2015) 
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 As quatro metacategorias a priori tiveram como base o referencial teórico e foram 

confirmadas no decorrer do processo de análise das informações. As treze categorias foram 

criadas a posteriori após leitura das transcrições e a redução dos dados, quando foi observado 

que situações, atividades, exemplos e opiniões originavam outro novo elemento ou grupo de 

elementos significativo e dessa forma foram organizadas. Para facilitar a classificação, os 

rótulos das subcategorias (vinte e duas) foram escritos por extenso. 

 

5.1 Inovação 

 

 

 A metacategoria Inovação é composta por três categorias: origem e contribuição da 

inovação, tipos de inovação e as seis possibilidades de estratégias tecnológicas da inovação.  

Sete subcategorias foram a elas relacionadas conforme descrição no (Quadro 10). 

 

Metacategoria: Inovação 

 Habilidade de estabelecer relações, detectar e aproveitar oportunidades 

abrir novos mercados ou atender mercados estabelecidos e maduros 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Categorias (3) Definições das (7) subcategorias 

5.1.1. Origem   Origem e Contribuição da Pesquisa Interna, Externa. OCI-OCE. 

5.1.2. Tipos     

de Inovação 
 Tipo de Inovação Incremental, Radical. TII-TIR. 

 Tipo de Inovação Sustentadora, Disruptiva. TIS-TID.                      

5.1.3 

Estratégias 

Tecnológicas  

 Estratégia Tecnológica Ofensiva. ETO.                                

 Estratégia Tecnológica Defensiva. ETD. 

 Estratégias Tecnológicas Imitativas e DePendentes. ETI-ETP. 

 Estratégias Tecnológicas Tradicionais e Oportunistas. ETT-ETO.                 
Quadro 10: Metacategoria Inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

 Para a pergunta inicial “O que é inovação para sua empresa?” feita aos representantes 

das cinco empresas nacionais E01N a E05N, obtivemos duas respostas que refletem uma 

abordagem mais orientada pelo ponto de vista institucional e três respostas que apresentam a 

inovação vivenciada pelo respondente e que de certa forma, é a praticada pelas organizações.  

 

Nossa empresa utiliza como definição o estabelecido no Manual de Oslo “Uma 

inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas”. Para [...] a inovação faz a empresa ser 

competitiva e sustentável, ou seja, significa cumprir com seus objetivos de curto, 

médio e longo prazos, de modo mais rentável, socialmente adequado, com respeito 

ao equilíbrio ambiental e ser melhor que seus competidores diretos (E01N). 
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Os demais entrevistados que atuam nas empresas nacionais consideraram que a 

inovação é “todo conhecimento, processo que traz algum benefício de qualidade, 

produtividade e/ou benefício financeiro, que seja parcial ou totalmente novo no mercado” 

(E02N); “é todo processo que aprimora o desempenho de uma tecnologia e que determina a 

consequente melhora terapêutica para o paciente (E03N)”. E ainda, 

 

Para a empresa a inovação é uma das formas de cumprir com os objetivos da 

companhia de crescer com rentabilidade e sustentabilidade, sempre buscando 

identificar oportunidades e ineficiências no setor de bens de consumo e farma que 

possibilite desenvolver planos de negócios com retorno elevado (E04N). 

 

Bem como “inovação é a real capacidade de realizar no Brasil produtos 

biotecnológicos que respondem por 4% das unidades compradas pelo Ministério da Saúde, 

porém, são responsáveis por 45% dos gastos” (E05N). 

No contexto desta pesquisa, ao mencionarmos empresas multinacionais, representadas 

pelas respostas de E06M a E010M, trata-se de organizações globais, com matrizes fora do 

país. Cabe a diferenciação porque temos indústrias farmacêuticas brasileiras, sociedades 

anônimas ou de capital aberto, que são multinacionais após fusões e aquisições em vários 

países da América Latina e do Norte e Europa. Obtivemos três respostas específicas quanto a 

health care e duas mais relacionadas à própria gestão na organização. 

“A questão de inovação quando a gente pensa em saúde é você trazer uma inovação 

que não exista, ou seja [...] uma doença oncológica ou uma osteoporose, e a empresa traz uma 

cura para o que não existe ainda” (E10M). “É a busca por soluções na área da saúde, onde não 

há tratamento ou os tratamentos existentes têm limitações importantes” (E06M). “É trazer 

produtos que ajudem os pacientes a prevalecer sobre suas doenças” (E09M).  

“É a capacidade de agregar valor aos nossos produtos, serviços e processos, tanto de 

forma incremental, como através (sic) de ruptura estrutural, que permite trazer benefícios 

tangíveis aos nossos clientes, parceiros, funcionários e stakeholders.” (E07M). “Na nossa 

empresa são os produtos de pesquisa e biossimilares e inovação em processos de 

desenvolvimento” (E08M). 

 

5.1.1 Origem e Contribuições Relevantes das Pesquisas Internas, Externas 

 

 Origem da Pesquisa 
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No (Quadro11) firmas nacionais “N” e suas respostas quanto a origem da pesquisa: 

interna (intramuros), externa (por e/ou com terceiros)  ou  ambas no Brasil. No caso 

das multinacionais “M” como operavam quanto a pesquisa no país e no exterior. Foi 

solicitado aos entrevistados abordar as contribuições mais relevantes de cada uma. 

 

BRASIL E01

N 

E02

N 

E03

N 

E04

N 

E05

N 

E06M E07M E08M E09M E10M E01A E03A 

Interna      x x x x x x  

Externa             

Ambas x x x x x       x 

EXTERIOR             

Ambas      x x x x x   

 

Quadro 11: Origem das Pesquisas: Brasil e no exterior 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

Segundo o entrevistado (E03A) a grande maioria dos laboratórios nacionais e 

multinacionais operando no país trabalha somente com alterações nas formulações galênicas 

(composição dos princípios ativos) para comercialização. No estágio tecnológico atual na 

maioria das empresas, as principais atividades de pesquisa se relacionam aos aspectos 

farmacotécnicos (diferentes tipos de apresentações) e médicos (indicações terapêuticas). 

 Contribuições Relevantes 

Para melhor entendimento e comparação entre as firmas, inicialmente apresentamos 

o que foi destacado quanto à pesquisa interna para as organizações nacionais e multinacionais; 

em seguida sobre a pesquisa externa. Apenas uma única empresa respondeu de forma 

específica quanto à relevância “... não é relevante se interna ou externa, desde que consigamos 

o registro nos órgãos competentes, se for 99% fora e 1% aqui, eu preciso é da garantia do 

sucesso e sempre negocio antecipadamente direitos autorais e patentes” (E03N). 

 

Pesquisa interna das empresas nacionais 

“Em quantidade de produtos, a pesquisa interna (aqui não falamos somente de pesquisa 

intramuros, mas usamos o termo no sentido de dizer produtos desenvolvidos com parceiros 

locais, nacionais) tem maior realce em número e em rentabilidade” (E01N).  

“No curto prazo a pesquisa interna é mais expressiva” (E02N). 

 

A pesquisa interna propicia formação de capital humano em área estratégica, 

fundamental para o crescimento orgânico do negócio, o que pode garantir à 

companhia o conhecimento tecnológico necessário para se adequar com agilidade às 
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tendências da indústria farmacêutica. Evidenciação do nome da companhia frente a 

comunidades científicas, o que confere às suas marcas maior credibilidade, 

facilitando ainda mais os canais de comunicação com formadores de opinião 

(E04N). 

 

“Pesquisa interna na biotech também inclui a inovação do dia a dia porque o que se faz 

são biossimilares em biotecnologia. Mas a meta é conseguir com o aprendizado da tech 

transfer e da imitação, chegar a ter inovação disruptiva com base na pesquisa nacional” 

(E05N). 

 

Pesquisa interna de empresas multinacionais 

“Na pesquisa interna ganho de escala a partir de uma plataforma tecnológica” (E06M). 

“A empresa se notabilizou pelo desenvolvimento interno de muitos dos principais 

blockbusters (campeões de venda) das últimas décadas como anti-inflamatórios, 

antilipidêmicos, redutores do colesterol, dentre outros” (E07M).  

“Quando não tem ambiente seguro, estável, que permita fazer esses investimentos no 

Brasil basicamente o que a empresa faz? Faz as pesquisas mundiais e traz. Iniciar alguma 

coisa inovadora pesquisada no Brasil, isto não acontece” (E10M). 

 

Pesquisa externa em empresas nacionais 

“Em termos de faturamento os produtos derivados de pesquisa externa são os mais 

relevantes” (E01N).  “No longo prazo pesquisa externa agregará mais valor” (E02N).  

 

A pesquisa externa propicia: agilidade, antecipação de prazos em projetos que 

envolvem transferência de tecnologia. Facilidade no transito de informações de 

tendências, no que diz respeito à inovação de tecnologias de processos e produtos 

acabados (E04N). 

 

 A pesquisa externa para os entrevistados nas empresas nacionais pode ocorrer via 

parceiros dos quais recebem a transferência de tecnologia (TT), processos de fabricação e 

terceiros. 

“Nesse início, toda colaboração é ainda do meio ambiente externo, desde parceiros 

para a pesquisa clínica a fabricação, até a planta no Rio de Janeiro passar a operar” (E05N). 

 

Pesquisa externa em empresas multinacionais 

“Na pesquisa externa, a amplitude de várias plataformas tecnológicas possibilita a 

inovação em outras plataformas” (E06M).  
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Em se tratando de contribuição externa a empresa optou por adquirir empresas para 

entrar em segmentos promissores em que a empresa não estava presente e nem 

mesmo tinha desenvolvimento interno que sustentasse a entrada nestes mercados 

[...] oncológico, vacinas e biológicos (E07M).  

 

Nas empresas multinacionais, foi unânime a não realização de pesquisa utilizando 

parceiros externos no Brasil por várias razões. “A burocracia e a falta de incentivo 

contribuem para a baixa produtividade” (E06M). “Nenhuma inovação no Brasil, centros 

próprios no exterior e parcerias com empresas fora do Brasil” (E07M). “Pesquisa externa no 

país, só se considerar estudos clínicos porque as demais fases só no exterior [...] o Brasil é um 

país que as corporações gostam de usar nos estudos clínicos pela própria diversidade do 

clima, etnia” (E10M). 

 

5.1.2 Tipos de Inovação 

 

 Como abordado no item 2.1.1 desta dissertação, as inovações incrementais aumentam 

as competências quando o conhecimento existente é desenvolvido, estendido, ampliado, 

agregam valor e contribuem para o novo produto por manter os conhecimentos e até 

intensificá-los. (TUSHMAN; ANDERSON, 2004). A inovação segundo Afuah (2003) pode 

impactar o conhecimento e a competitividade, com resultados diferentes para os produtos, (...) 

radical quando o conhecimento necessário para explorar e oferecer novos produtos é muito 

diferente do existente e o conhecimento anterior se torna obsoleto. 

 As inovações de sustentação referem-se à melhoria dos produtos existentes no sentido 

de ampliar e desenvolver segmentos já estabelecidos e nas dimensões que os clientes 

regulares dos principais mercados historicamente têm valorizado. Inovações disruptivas de 

novo mercado, as que passam a atender os “não consumidores” ou contextos anteriores de 

“não consumo”, porque as características dos produtos existentes até então, limitavam o 

número de consumidores potenciais seja pelo custo e poder aquisitivo ou também porque, era 

preciso ter habilidades especiais ou treinamento prévio para utilização (CHRISTENSEN, 

2003). 

 As respostas ao tipo de inovação que é realizada pelas empresas são apresentadas no 

(Quadro 12), de acordo com os autores mencionados: a) produtos tecnologicamente 

aprimorados usando conhecimento existente (incremental); b) produtos tecnologicamente 

inovadores que tornaram conhecimento anterior obsoleto (radical); c) melhoria de produtos 

existentes para ampliar e desenvolver segmentos estabelecidos (sustentadora); d) novos 
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produtos mais baratos, inovadores, econômicos, de uso mais conveniente para mercados e 

clientes ainda não atendidos (inovação disruptiva de novo mercado). 

 

TIPOS E01N E02N E03N E04N E05N E06M E07M E08M E09M E10M 
E01

A 

E03

A 

 a) Incremental   X X - X X X X X  X X 

 b) Radical X X X - - X X X X X X  

 c) Sustentadora X X X X - - X X - X X X 

 d) Disruptiva X X X X X - X X - X X X 

Quadro 12: Tipos de Inovação com relação ao Conhecimento e Segmentos de Atuação  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados primários (2015) 

 

 Como pode ser observado neste conjunto de empresas pesquisadas, não houve uma 

predominância significativa entre os tipos de inovação. Algumas colocações dos entrevistados 

poderão esclarecer um pouco este aspecto. 

 

Falar em inovação incremental para nossa academia é quase que uma blasfêmia, daí 

a importância de realização do desenvolvimento de inovação com centros de 

pesquisa tecnológicos ou fornecedores, o que nos garante um portfolio de inovações 

a curto e médio prazo. A inovação incremental é a base da aquisição do 

conhecimento, o qual com o evoluir da capacitação e criação de infraestrutura, leva à 

criação da inovação radical, (E01N). 

 

 

 “Com certeza realizamos inovações com melhoria de produtos existentes para ampliar 

e desenvolver segmentos estabelecidos” (E03N). “Uma cópia em biotecnologia custa 200 

milhões de reais de investimentos e de 8 a 10 anos no desenvolvimento. Biossimilares e tech 

transfer para o Brasil são inovação disruptiva” (E05N). 

 Destacamos os comentários do respondente E07M quanto ao racional utilizado para 

desenvolver cada tipo de inovação. 

 

Realizamos todas. Isso muito em função do tamanho da empresa e do tamanho do 

portfólio atual, que permite a empresa investir e atuar em vários segmentos. 

Diferentemente das empresas de nichos ou especializadas, minha empresa é 

reconhecida como uma empresa de ampla atuação no segmento farmacêutico. 

Independente do tamanho, os recursos também se mostram escassos, e se necessita 

definição de alocação de recursos, chegando ao ponto onde o que determina a busca 

pela inovação é o grau de necessidade/oportunidade presente nos segmentos 

entendidos como prioritários para a empresa. A alternativa para novos produtos mais 

econômicos para segmentos não atendidos é utilizada com alguma frequência em 

mercados emergentes, onde custo tem preponderância na decisão final do paciente. 

(E07M). 
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 “Penso que todos os itens se aplicam, mas enquadraria biossimilares como disruptiva” 

(E08M). Importante salientar a presença da inovação disruptiva tanto nas empresas nacionais 

como nas multinacionais e a ressalva quanto aos produtos nem sempre serem também mais 

baratos, é uma constante de acordo com os relatos específicos mencionados. 

Para E10M, “a empresa realiza inovação radical e sustentadora com certeza; disruptiva 

bem menos, porque também mais econômicos não é bem uma prioridade”. A posição 

semelhante a E01A que mencionou “disruptivas sim, mas nem sempre produtos mais 

baratos”. 

“A alternativa disruptiva é utilizada com alguma frequência em mercados emergentes, 

onde custo tem preponderância na decisão final do paciente. São casos isolados quando 

comparado com todas as iniciativas e recursos alocados no core business da companhia”, 

(E06M). 

 

5.1.3 Estratégias Tecnológicas  

 

Qualquer firma atua, segundo Freeman e Soete (2008, p.436) considerando um 

“espectro de possibilidades tecnológicas e de mercado, derivadas do crescimento da ciência, 

tecnologia nos mercados mundiais, para sobreviver e se desenvolver, devem considerar essas 

limitações e circunstâncias históricas”. 

 No (Quadro 13) estão relacionados os recursos utilizados no processo de inovação 

que, em conjunto, podem sinalizar a opção por um determinado tipo de estratégia tecnológica: 

ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional ou oportunista. 

 

RECURSOS 
E01

N 

E02

N 

E03

N 

E04

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

E01

A 

E03

A 

Laboratórios, Centros de 

Pesquisa. 
X X X X X X X X X x x x 

Fornecedores Exclusivos X X X - X - - - X x - x 

Patentes Depositadas X X X X X X X X X x x X 

Capacitação Tecnológica X X X X X - - X X x x - 

Engenharia Reversa - X X X X - - X - - - x 

Licenciamentos c/Tech Transfer X X X X X - X X X x x x 

Contratar Técnicos Experientes - X X X X - - - X x x - 

Quadro 13: Estratégias Tecnológicas: Recursos Relacionados aos Processos de Inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor com base dados primários (2015). Adaptado de Freeman e Soete (2008) 
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 Importante observar que os representantes das indústrias nacionais selecionadas 

relataram uso de quase todos os recursos, inclusive a prática da engenharia reversa nestas 

empresas.  

 Nas multinacionais, os entrevistados E06M e o E07M citaram o que suas corporações 

utilizam no Brasil. Já E08M, E09M e o E10M, incluíram os recursos usados pelas suas 

organizações de forma global.   

 O respondente (E03A) fez alguns comentários sobre as empresas nacionais. 

 

Normalmente as empresas maiores têm laboratórios suficientemente equipados para 

realizar as várias etapas dos desenvolvimentos galênicos; utilizam-se 

frequentemente de fornecedores exclusivos (licenciamentos) onde (sic) o produto já 

vem pronto em “bulk” ou mesmo já embalado; muito poucas empresas fazem 

pesquisas inovadoras que possam ser patenteadas; fazem “engenharia reversa” da 

fórmula galênica; fazem licenciamentos com frequência, porém ultimamente tem 

sido mais difícil, pois várias das empresas que licenciavam se instalaram no país e 

há falta de técnicos com boa experiência em desenvolvimento galênico, (E03A). 

 

 O entrevistado E03N nos  acrescentou que 

 
Usamos fornecedores exclusivos de insumos e serviços e os terceirizados também; 

patentes depositadas me garantem o monopólio de exploração e como consequência 

uma base; engenharia reversa, mesmo os patenteados que não posso terceirizar 

analisar quais excipientes estão presentes, estudar a fórmula, no nível mundial 

acompanhar a pesquisa subsequente; quanto aos licenciamentos – uso muito (E03N). 

 

“Pensando nas empresas de modo geral, usamos todos os recursos acima citados. As 

empresas de pesquisa e inovação multinacionais se destacam principalmente quanto a 

laboratórios e centros de pesquisa próprios ou em parceria” (E06M).  

O respondente (E07M) acrescentou “com mais frequência usamos centros de pesquisa 

e licenciamentos”. Endossando essas menções (E08M) considera que produtos biossimilares 

demandam “laboratórios e centros de pesquisa próprios ou em parceria (ambos) e 

licenciamento”. 

“No exterior, utilizamos todos os recursos, menos engenharia reversa. Aqui só 

Pesquisa Clínica” (E10M). 

 A análise desse conjunto sugere que as indústrias farmacêuticas nacionais 

mencionadas praticam a Estratégia Ofensiva pelo acesso a laboratórios e centros de pesquisa, 

patentes depositadas, relações com fornecedores exclusivos e capacitação tecnológica. 

Quando é necessário, utilizam a Estratégia Imitativa, a exemplo das várias menções à 

engenharia reversa como aprendizado, licenças com transferência de tecnologia e contratação 

de técnicos experientes. 
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 As cinco empresas multinacionais foram selecionadas dentre as principais quanto à 

atuação global em P&D, inovação, porte econômico e diversificação para novos segmentos a 

exemplo de biossimilares.  

Estas empresas em operação no Brasil, de acordo com as respostas, depositam suas 

patentes, utilizam laboratórios e centros de pesquisa próprios. Fabricam sob o regime de 

licenciamento, são subsidiárias das matrizes que autorizam as alterações propostas. Utilizam 

estratégia dependente em relação à corporação as quais pertencem.  

 

5.2. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

 A metacategoria P&D é composta por três categorias: colaboração, produtos e 

parcerias em pesquisa e desenvolvimento, como apresentado no (Quadro 14) onde também 

estão representadas as oito subcategorias principais dentre as encontradas. 

 

Metacategoria: P&D 

 Atividades de inovação incluem todas as etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras que conduzam à realização de inovações, 

inclusive aquisição de conhecimento externo (OCDE, 2005, p.25).  

Categorias (3) Definições das (8) subcategorias 

5.2.1 Atividades 

Colaborativas 
  Colaboração Redes Colaborativas. CRC. 

  Colaboração Parcerias com Universidades. CPU. 

  Colaboração Instituições Públicas/ Privadas. CIP- CPR. 

5.2.2 

Produtos  
 Novos com maior Retorno sobre o Investimento. PNI. 

 Ruptura Tecnológica Mercado ou com menor Lucro. PRM-PRL. 

 Existentes com melhoria para mesmo Segmento. PES. 

5.2.3. 

Parcerias P&D 
 Parceria e compartilhamento Tecnologia com Fornecedor, PTF. 

 Parceria de Licenciamento Transferência de Tecnologia, PLT. 
Quadro 14: Metacategoria Pesquisa e Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

5.2.1 Atividades Colaborativas 

 

 “Cada interação conecta a firma inovadora com os outros atores no Sistema de 

Nacional de Inovação, laboratórios governamentais, universidades, instituições, fornecedores 

e competidores” (OCDE, 2005, p.27).  

 Dentre várias atividades colaborativas (Quadro 15) foram citadas as principais em 

resposta à pergunta: Cite todas as atividades colaborativas que sua empresa participa. 
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ATIVIDADES 

COLABORATIVAS 

E01

N 

E02

N 

E03

N 

E04

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

E01

A 

E03

A 

Redes Colaborativas de Inovação não X X não X - X X não X - X 

Parcerias com Universidades X X X X - X X - X X X X 

Parcerias c/ Instituições Públicas X X X não X - X X X X X - 

Parcerias c/ Instituições Privadas X X X não X - X X não - - X 

Entidades de apoio a Pesquisa X X X não X X X - X - - X 

Fornecedores. X - X não X - X - não não - - 

Concorrentes X X    - não X - X X não não   - - 

Quadro 15: Atividades Colaborativas nas Empresas Nacionais e Multinacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

 

 As atividades mais mencionadas foram parcerias com as universidades e a seguir 

instituições públicas. Quanto às redes colaborativas, observamos iguais menções entre as 

empresas nacionais e multinacionais sendo que nestas últimas duas citações se referem ao 

exterior. 

 

 Empresas Nacionais 

 Parcerias com universidades UFRJ, USP e UNICAMP; instituições públicas e ou 

privadas BUTANTÃ, INCOR, MANGUINHOS, ZERBINI, FIOCRUZ; entidades de apoio 

pesquisa. FAP’s e FAPESP, (E03N). 

 “A companhia tem equipe destinada a busca de oportunidades para possíveis parcerias 

com universidades e centros de pesquisa. Oportunidades que possam agregar inovações ao 

negócio, oriundas das pesquisas de base das universidades e centros de pesquisa” (E04N). 

No Brasil já temos bons núcleos de inovação tecnológica, mas nessa área ainda 

existe muita rotatividade dos profissionais. Nas redes colaborativas de inovação com 

o Biomanguinhos e Instituto Vital Brasil; principal concorrente Merck, conforme já 

divulgado evoluindo com ótimos resultados e tendo por objetivo produzir oito 

medicamentos no total. (E05N).  

 

 “Parceria com universidades é a mais relevante” (E09M). 

“Em minha opinião as parcerias com Universidades e PDP’s (parcerias de 

desenvolvimento produtivo) com instituições públicas são os caminhos da inovação no 

Brasil” (E01A). 

 

Muito pouco se realiza em redes colaborativas, pois as empresas preferem 

exclusividade; para algumas atividades com complexidade tecnológica maiores, as 

empresas realizam algumas parcerias com as universidades e as entidades de 
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pesquisa; o governo tem estimulado as parcerias-público privadas para produtos de 

alta complexidade, principalmente oncológicos. (E03A) 

 

 

 Empresas multinacionais  

As atividades colaborativas são igualmente importantes, mas nem todas são 

realizadas no país. Postura diferente do que ocorre com a mesma organização ao atuar 

em outros países, por várias razões. 

As empresas no exterior participam de todas as atividades acima mencionadas sendo 

que algumas podem privilegiar algumas atividades em detrimento de outras. No 

Brasil, diferente de países da Europa e EUA, as parcerias com universidades e 

entidades de pesquisa são menos produtivas. A burocracia e a falta de incentivo 

contribuem para a baixa produtividade das parcerias com universidades e as 

entidades de pesquisa (E06M). 

 

 

“Todas as alternativas fora do país. As que demonstram melhores resultados, do ponto 

de vista de novos produtos são: redes colaborativas, parcerias com instituições públicas e 

privadas e as entidades de pesquisa, por ordem de importância”. (E07M). 

 “Redes colaborativas de inovação sim; parcerias com universidades não aqui; 

instituições públicas especialmente para biossimilares, PDP com transferência de tecnologia 

para laboratórios públicos e a empresa parceira” (E08M).  

 

Redes colaborativas de inovação (exterior sim, Brasil não); parcerias com 

universidades (Brasil sim, Pesquisa Clínica); instituições públicas (não no Brasil 

porque é difícil obter o compliance). Quanto aos fornecedores não, a empresa tem 

muitas fábricas em vários países [...] Não preciso ceder segredos e não faço fora das 

minhas fábricas (E10M). 

 

Cabe mencionar que não foi pesquisada a aquisição de conhecimentos externos não 

relacionados à P&D, que, de acordo com Manual de Oslo, são a pré-produção, produção, 

distribuição, marketing, processos e métodos organizacionais (OCDE, 2005). 

 
 

5.2.2 Produtos Novos, de Ruptura e os Existentes 

 

 Alavancar uma competência tecnológica é explorar as existentes, mas, ao mesmo 

tempo, é importante prospectar oportunidades para desenvolver novas, conforme Danneels 

(2007).  
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No (quadro 16), as respostas estão sumarizadas quanto ao direcionamento que os processos de 

gestão de recursos financeiros e tecnológicos, sinalizam como prioridades para pesquisa e 

desenvolvimento de produtos. 

 

PRODUTOS 
E01 

N 

E02 

N 

E03 

N 

E04 

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

E01 

A 

E03 

A 

a) NOVOS com potencial de 

maior retorno s/ investimento 
   X X X X -   X X X X - X X 

b) NOVOS de RUPTURA 

tecnológica para segmento 
atual. 

X X X - -   X X - - X X X 

c) NOVOS de RUPTURA 

com menor margem para 

novos segmentos. 

- X X   -   X   X X - - X -     - 

d) EXISTENTES - melhorias 

desenvolvidas p/ segmentos 
atuais. 

X X X X -   X  X - X - X 

Quadro 16: Prioridades na Gestão de Recursos Financeiros e Tecnológicos para P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

 

 “É miopia se dar ao luxo de olhar só para o imediato e só para o aqui e agora” 

(E03N), que endossa abordagem do autor acima mencionado. 

 Porém, algumas vezes, os recursos são alocados por outros fatores considerados 

relevantes “a empresa detém marcas consagradas no mercado, que merecem dedicação em 

sua manutenção, bem como ampliação do portfólio ligado a estas marcas” (E05N) ou 

“nossos preços são controlados pelo governo não consideramos desenvolver produtos 

mais econômicos, uma vez que eles o serão por imposição” (E01N).  

 

Diferente dos genéricos cuja diferença pode chegar ao consumidor final com até 

60% descontos, na Biotech os investimentos são muito maiores e o preço final a 

é no máximo 30% a menos, na verdade quando o comprador é o governo, com 

essa “economia” é possível aumentar o número de pessoas a ter acesso ao 

tratamento, ou seja, tratar mais por menos – per capta (E05M). 

Uma abordagem bastante elucidativa foi apresentada por E06M. 

 

Para as empresas de nicho de pesquisa e inovação a prioridade está em produtos 

novos e de ruptura quanto aos processos tecnológicos atuais, mas não 

necessariamente para os mesmos segmentos de atuação. Para os grandes 

laboratórios, por questão de sustentabilidade as alternativas: novos produtos com 

maior potencial de retorno sobre o investimento e novos produtos de ruptura 

tecnológica para novos segmentos de atuação através de pesquisa própria ou em 

parceria. A opção produtos existentes com melhorias desenvolvidas para segmentos 

atuais é feita pela pesquisa própria. Através de aquisição ocorrem novos produtos de 

ruptura tecnológica para segmento atual (E06M). 
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As considerações de uma grande empresa multinacional quanto às decisões sobre o 

desenvolvimento de produtos novos e os existentes e suas variáveis, estão presentes no relato 

abaixo.  

 

Certamente apesar de a margem maior ser um fator determinante para investimento, 

atuar em um segmento já conhecido ou dominado representa um fator decisivo, pois 

permite diluir investimentos de marketing, o know-how sobre o segmento permite 

ser mais competitivo e com isso, o risco se torna menor. O maior potencial de 

retorno sobre o investimento é relevante, mas os custos e riscos de entrada / 

desenvolvimento de um novo segmento pode ser traduzido na demora em conquistar 

participação de mercado, perdas de margens dado o investimento necessário para 

desbravar um novo segmento ou até mesmo fracasso comercial.  Menor margem, em 

um novo segmento, com os riscos listados, deixa de ser tão atrativo frente às 

alternativas, porém não deixa de ser viável, apenas uma priorização. Sempre 

considerando o fato que a empresa (...) está estabelecida em vários segmentos 

(E07M). 

  

 

“Penso que produtos novos com potencial de maior retorno e a melhoria de produtos 

existentes para atender os segmentos atuais, nos biossimilares” (E08M). “Foco total em 

inovação como motor de crescimento, produtos novos com potencial de maior retorno sobre o 

investimento” (E09M). 

 

É muito difícil entrar em segmentos que você não conhece como (...) agora 

“entrando” em artrite reumatoide. Na maioria dos casos a indústria foca nos 

segmentos atuais. Bem mais utilizada é a opção de produtos novos e de ruptura 

quanto aos processos tecnológicos atuais, para os mesmos segmentos de atuação. 

Em comparação é menos usada inovação em produtos novos e de ruptura, com 

menor margem de lucro para empresa, porém mais econômicos e cômodos para 

clientes e nos segmentos que não eram atendidos pela firma; Bastante utilizadas são 

as melhorias nos produtos existentes, para atender os segmentos atuais. (E10M). 

 

 

“Os mais frequentes seriam maior retorno sobre o investimento, de ruptura para o 

segmento atual e melhoria nos produtos existente. Lembrando novamente que “produtos 

novos” são galenicamente novos: novas formas de apresentação, novas dosagens e novas 

associações” segundo (E03A).  

 Esta colocação nos remete ao Manual de Oslo sobre as inovações de produto que para 

serem consideradas como tal, devem contemplar mudanças significativas nas potencialidades 

de produtos e serviços, incluindo bens e serviços totalmente novos ou aperfeiçoamentos 

importantes e inovações de processo são as que apresentam mudanças significativas nos 

métodos de produção e distribuição, (OCDE, 2005). 
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5.2.3 Parcerias em P&D 

 

Dentre as principais atividades que contribuem para inovação, a PINTEC analisa: 

compartilhar tecnologia com os clientes, participar em consórcios de pesquisa para projetos 

específicos, realizar licenciamentos com transferência de tecnologia, adquirir licenciamentos 

sem transferir tecnologia, dentre outras (IBGE, 2011). 

Para obter mais informações de forma a identificar o desenvolvimento da inovação nas 

empresas pesquisadas, que é o primeiro objetivo específico, foi utilizado como base o 

referencial teórico abordado na página 30 desta dissertação, que remeteu à questão “que 

atividades mais têm contribuído para a inovação na empresa?” No (Quadro17) os resultados 

estão sumarizados; na sequência os principais comentários dos entrevistados sobre o assunto, 

à exceção de E08M que mencionou confidencialidade. 

 

Estratégias P&D 
E01 

N 

E02 

N 

E03 

N 

E04 

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

E01 

A 

E03 

A 

Compartilhar Tecnologia c/ 

Fornecedores e Clientes 
X  X     -     

Participar de Consórcios p/ 

Projetos Específicos 
X  X  X   -   X  

Licenciamentos c/ Tech 
Transfer 

X X X X X X X - X X X X 

Adquirir Licenciamentos sem 
Transferência de Tecnologia 

X    X  X -  X  X 

Outros: Equipe Interna de 
Inovação, Redes de 

Inovação, Desenvolvimentos 

Próprios. 

   X X   -    X 

Quadro 17: Parcerias em Pesquisa e Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

 

Apenas uma indústria pratica as principais, “... exercitamos com sucesso todas as 

quatro atividades mencionadas” (E01N). Todos mencionaram os licenciamentos com 

transferência de tecnologia e alguns sem transferência. Os consórcios para projetos 

específicos também foram citados. Relativamente poucas menções quanto a compartilhar 

tecnologia com fornecedores e clientes. Outros aspectos mencionados, cada qual por um 

respondente diferente, foram: parcerias para desenvolver a equipe interna de inovação E04N, 

redes de inovação que já tinha obtido a menção do mesmo entrevistado E05N na página 94 

deste trabalho e parcerias para desenvolvimentos próprios, citado por E03A.  
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“Na sua maioria realizamos licenciamentos com transferência de tecnologia. Não 

adquirimos licenciamentos sem transferência de tecnologia! Dependendo do prisma tipo da 

demanda de mercado imediata, é que adquiro e de preferencia com tech transfer” (E03N). 

“Outra forma que tem contribuído com as atividades de inovação da empresa, foi 

investir em uma equipe interna para inovação. O conhecimento gerado dentro da companhia 

traz ganhos ímpares ao negócio” (E04N). 

“Tech transfer (transferência de tecnologia) até nas grandes empresas mundiais se 

buscam parceiros com experiência comprovada” (E05N). 

 

Para empresas de pesquisa e inovação, a estratégia que mais contribui para alavancar 

a inovação são os licenciamentos com transferência de tecnologia. O conhecimento 

interno associado à nova tecnologia adquirida pode ser ampliado e transformado em 

vantagem competitiva (E06M). 

 

“Com o core business sendo o desenvolvimento interno, as alternativas acima 

terminam por ser secundárias. De qualquer forma, adquirir licenciamentos, com ou sem 

transferência de tecnologia, vem em seguida ao desenvolvimento interno” (E07M). 

 

No caso de biossimilares, compartilha conhecimento com empresa (...) nacional e 

laboratórios públicos (Biomanguinhos, por exemplo, é "cliente" na etapa que 

adquire o medicamento). É licenciamento com transferência de tecnologia quando 

passa a fazer a TT para laboratórios públicos, inclusive com transferência do master 

cell bank como prevê a lei (E08M). 

 

 

Uma abordagem interessante de empresa multinacional que só pratica licenciamento 

no exterior 

Lá fora adquirir com transferência de tecnologia porque “vem tudo” o licenciamento 

mais a transferência de tecnologia e até eventualmente sem porque é um terceiro que 

fabrica e eventualmente você compra dele. Por exemplo, se precisa de alguma coisa 

para completar o portfólio para ser a empresa de A até Z no segmento, mas não que 

você queira seguir pesquisando no segmento (E10M). 

 

Algumas empresas também passaram a contratar técnicos experientes de outras 

empresas e consultores independentes (spill overs), como forma de aprendizado, que também 

ajuda a promover novas tecnologias a custos relativamente mais baixos e minimiza as 

defasagens no conhecimento tácito, uma vantagem competitiva importante (TIGRE, 2006).   

 

As dificuldades principais são a questão regulatória muito lenta, renovações ou 

licenças de fabricação do exterior, se a ANVISA vai visitar a fábrica do exterior para 

validar processo ou não vai, se visita só aqui. Agendar e ir porque depende de 

vistoria para seguir, marca e não vai... Na hora que o processo já está estabelecido, 

aí sim quando inicia a produção fica muito bom (E10M). 
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 Somente no final de 2014, a ANVISA muito timidamente, estabeleceu um critério de 

pontuação que prevê destaque para os medicamentos produzidos com princípios ativos 

fabricados no país, toda a cadeia é afetada pela demora de aprovação (E02A). 

 1o Objetivo Específico: identificar como se desenvolve a inovação nas empresas 

pesquisadas. Ao analisar contribuições relevantes e origem das pesquisas próprias  (internas) e  

externas (desenvolvidas com terceiros, adquiridas  ou licenciamentos com transferência de 

tecnologia) no âmbito das empresas nacionais e globais; estudar os relatos sobre os tipos de 

inovação com relação ao conhecimento e segmentos de atuação; observar as estratégias 

tecnológicas relacionadas aos  recursos nos processos de inovação;  definir quais são as mais 

utilizadas pelas indústrias participantes;  pesquisar e obter relatos sobre as principais 

atividades colaborativas praticadas pelas organizações do painel; prioridades que a gestão de 

recursos financeiros e tecnológicos sinaliza para P&D e as principais práticas com relação a 

parcerias em pesquisa e desenvolvimento, este estudo identificou como se desenvolve a 

inovação nas empresas objetivadas, 

 

5.3. Inovação aberta 

 

 A metacategoria Inovação Aberta é composta por três categorias: parceiros 

estratégicos, propriedade intelectual e as estratégias de cooperação (Quadro 18); as sete 

subcategorias correlacionadas também são estudadas. 

 

Metacategoria: Inovação Aberta 

 A inovação aberta é um processo dinâmico que deve ocorrer em todos os 

estágios do processo de inovação ao internalizar ideias, tecnologias ou 

outros recursos necessários para desenvolver seu próprio negócio; é 

também exteriorizar ao vender suas tecnologias, ideias e licenças, 

Lindengaard (2011). 

Categorias (3) Definições das (7) subcategorias 

5.3.1. 

Parceiros 

Estratégicos 

 Parceiros Estratégicos P & D.PPD. 

 Parceiros Estratégicos Produção. PEP. 

 Parceiros Estratégicos Gestão Fluxos de Informação. PGF.                   

5.3.2. 

Propriedade 

Intelectual 

 

 Propriedade Intelectual Contratos, PIC.  

 Propriedade Intelectual Licenciamentos, PIL. 

5.3.3. 

Cooperação e 

Governança 

 

 Estratégias Cooperativas, CEC. 

 Governança e Gestão, IGG. 
Quadro 18: Metacategoria Inovação Aberta 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015). 
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5.3.1 Parceiros Estratégicos 

 

 Dentre os aspectos de diferenciação da inovação aberta segundo Chesbrough (2008) 

estão os critérios de seleção para escolha dos parceiros estratégicos de P&D, produção e a 

gestão dos fluxos de entrada e saída dos conhecimentos tecnológicos, os  quais foram 

abordados na página trinta e seis do referencial teórico, razão pela qual, buscamos aprofundar 

esse assunto na pesquisa. Não foram obtidas respostas nesta questão por motivo confidencial: 

E02N, E08M. 

 

 Critérios de Seleção 

O critério mais importante é a empresa saber qual o objetivo a ser atingido de acordo 

com o tema em estudo. Ou seja, qual a pergunta correta a ser respondida. A seguir se 

faz a prospecção da instituição capacitada para responder ao que necessitamos. De 

rotina, a empresa, através da gestão do conhecimento tem mapeado os grupos de 

pesquisa nacionais, nas áreas de nosso maior interesse. São analisadas as 

contribuições cientificas que tais grupos produzem. Uma vez selecionados, através 

de consultores acadêmicos, ou parceiros ou fornecedores, se buscam informações 

quanto ao desempenho dos grupos na realização de projetos conjuntos com a 

indústria, respeito a prazos e se possuem organização que possa atender as regras 

regulatórias que governam a indústria farmacêutica (E01N). 

 

 

“A escolha de parceiros é através do interesse que a companhia tem no negócio 

ofertado, lembrando sempre que como somos um setor regulado, a questão do cumprimento 

das legislações é imperativo” (E04N). “Básico que tenhamos objetivos comuns de médio e 

longo prazo” (E03N). ”Sejam parceiros privados experientes” (E05N).  

       “Em geral a escolha dos parceiros se dá pelo know-how no segmento em questão” 

(E07M). “Na nossa empresa a escolha baseada na relevância da inovação e seu potencial de 

retorno sobre o investimento” (E09M) 

“Na Pesquisa Clínica existem protocolos, os centros são escolhidos pela sua 

capacidade” (E10M). 

 

 Gestão dos Fluxos do Conhecimento Tecnológico 

 

Selecionado o futuro parceiro se fazem os contatos pessoais e administrativos para a 

sequência do processo. Na elaboração dos convênios se estabelecem: 1- 

necessidades financeiras do projeto, 2- regras de confidencialidade e fluxo de 

informação, 3- pessoal que será responsável pelo andamento do projeto em 

dedicação exclusiva, 4- repartição de benefícios e obrigações na comercialização, 

quando necessário, e as condições de titularidade das patentes, quando pertinente, e 

procedimentos de licitação para comercialização e condições para transferência da 

tecnologia. O desenvolvimento do projeto é monitorado pela gestão de projetos 

(E01N). 
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“Contratos e acordos sempre. Toda atividade dentro do projeto tem rastreabilidade em 

todas as fases: 1- licencio a molécula, 2- testo em animais e 3- fase humana” (E03N). 

 

Após um primeiro contato, onde (sic) passamos a conhecer o negócio ofertado, há 

uma avaliação multidisciplinar dentro da companhia, gerando dados suficientes para 

saber se o produto é de interesse, com rentabilidade e que estará disponível para o 

mercado em um determinado tempo. Só após uma avaliação positiva é iniciada a 

parceria (E04N). 

 

“Projeto detalhado, cronograma, etapas definidas, reuniões periódicas, vários pontos 

de decisão para as fases de maior risco financeiro, tudo mapeado” (E05N).  

“Estes processos só ocorrem fora do Brasil” (E06M). 

“Tudo é controlado com protocolos e não se tem acesso algum, porque é um blinder 

sendo os resultados colhidos e enviados direto para o exterior” (E10M). 

Um dos respondentes mencionou os benefícios que “as parcerias com universidades e 

instituições de pesquisa trazem no fluxo de entrada o conhecimento básico e também o 

conhecimento tecnológico, no fluxo de saída o resultado, que é a própria inovação” (E09M). 

 

5.3.2 Propriedade Intelectual 

As inovações de hoje e as atividades de pesquisa e desenvolvimento, segundo Malerba 

e Orsenigo (1993) são os alicerces para as inovações de amanhã - cumulatividade do 

conhecimento; proteger as inovações da imitação e lucrar com atividades inovadoras - 

apropriabilidade e também obter retorno sobre o investimento feito para a pesquisa que uma 

inovação propicia oportunidade.  

 “A capacidade das empresas para se apropriarem dos ganhos de suas atividades de 

inovação, também afeta ao processo de inovar se não estão aptas para proteger suas 

inovações, terão menos incentivo para inovar” (OCDE, 2005, p.26). 

De acordo com Lindengaard (2011) a diferença entre as várias formas de Inovação 

Aberta pode ser notada ao analisar o nível de confiança e do envolvimento dos parceiros 

externos, fornecedores e clientes.  

No (Quadro 19) estão sumarizadas as relações de interdependência com parceiros, 

como nas empresas pesquisadas, com relação à proteção da propriedade intelectual, 

comentários elucidativos dos sujeitos para esta questão são apresentados na sequência, à 

exceção do entrevistado E08M, que mencionou confidencialidade e E01A e E03A, porque 

cada empresa é diferente e tem uma política própria de compliance para este assunto. 
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PROPRIEDADE 

INTELECTUAL  

E01 

N 

E02 

N 

E03 

N 

E04 

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

CONTRATOS  X X    X - X X 

ACORDOS 

CONTRATUAIS 
X  X  X   -   

ACORDOS DE 

CONFIDENCIALIDADE 
   X   X -   

PATENTES X X X X X X X - X X 

Quadro 19: Proteção da Propriedade Intelectual 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

 

 Barney e Hesterly (2007) mencionam que duas ou mais empresas parceiras ao 

trabalharem juntas para desenvolver, produzir ou vender produtos ou serviços utilizam 

acordos que administram os esforços de cooperação. Quando as empresas realizam alianças, 

precisam estabelecer cláusulas de desempenho, não competição, confidencialidade, direitos de 

licenciamento de propriedade; através dos contratos elas estabelecem salvaguardas recíprocas.  

 

 Empresas Nacionais 

 “Contratos e acordos, sempre. Patentes depositadas me garantem o monopólio de 

exploração e como consequência uma base.” (E03N). 

 “Antes de iniciar a troca de conhecimentos nas relações é firmado um acordo de 

confidencialidade entre as partes” (E04N). “Acordos contratuais em 100% das parcerias, 

inclusive prevendo a (...) realizar um salto tecnológico como será a propriedade intelectual e 

os ganhos...” (E05N). 

 

A proteção da propriedade intelectual é estabelecida “a priori” conforme a 

contribuição de cada entidade. Na grande maioria dos casos que a (...) participa elas 

são repartidas em partes iguais. A empresa estabelece como condição básica que seu 

setor de patentes irá orientar e gerenciar, junto com (sic) os pesquisadores, a redação 

das patentes e fará o acompanhamento administrativo de depósito e seguimento 

junto aos órgãos competentes (E01N). 

 

 

 Empresas Multinacionais  

“Nas parcerias realizadas internacionalmente, a PI (propriedade intelectual) é da   

 empresa que faz os investimentos para o desenvolvimento da nova tecnologia e o 

“descobridor” da mesma recebe royalties na comercialização da mesma (sic).” (E06M). 

“Tudo se traduz em contratos de confidencialidade e contratos extremamente definidos e 

detalhados para que a informação relevante não seja compartilhada a terceiros.” (E07M). 



102 
 

  

 

“A propriedade intelectual é da empresa patrocinadora.” (E09M).  

“No momento que a PI é minha a proteção é tranquila. No nosso caso, a fabricação 

também é nosso segredo a gente tem fábricas em vários lugares, não preciso ceder meus 

segredos e não faço fora da minha fábrica. Só preciso abrir parte da informação para o 

regulatory.” (E10M). 

A proteção da propriedade intelectual via patentes depositadas é unanimidade e várias 

empresas mencionaram contratos ou acordos contratuais e acordos de confidencialidade. 

 

5.3.3 Cooperação e Governança 

 

A globalização e o avanço tecnológico acelerado criaram um ambiente de negócios no 

qual a cooperação entre organizações é fundamental para obter sucesso. Estratégia 

cooperativa é aquela pela qual as empresas trabalham juntas visando ao objetivo 

compartilhado (HOSKISSON et al, 2010). 

Com objetivo de aprofundar a identificação das inter-relações entre as empresas 

(Quadro 20) buscou-se também maior entendimento sobre a gestão e o acompanhamento dos 

resultados, sumarizados abaixo, transcrições e comentários. 

 

ESTRATÉGIAS 

COOPERATIVAS 

E01 

N 

E02 

N 

E03 

N 

E04 

N 

E05 

N 

E06

M 

E07

M 

E08

M 

E09

M 

E10

M 

JOINT VENTURES X X X X X Não X  Não  

CONSÓRCIOS X          

PARCERIAS 

ESTRATÉGICAS 
 X X   Não X X Não X 

CRIAR NOVA EMPRESA  X X X  Não   Não  

AQUISIÇÃO PARCIAL       X    

Quadro 20: As Estratégias Cooperativas 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 

  

 

“Não no Brasil.” (E06M). Dentre os motivos falta de apoio governamental, 

burocracia, e a legislação influem negativamente e desestimulam iniciativas importantes.  

Dentre as estratégias cooperativas, Hoskisson et al (2010) mencionam além das 

alianças estratégicas, as joint ventures e que as empresas atualmente adotam cada vez mais 

alianças sem participação acionária de várias formas como associações e consórcios para 

enfrentar o ambiente externo; formam coalizões para maior acesso às informações, 

influência e obter maior acesso aos esforços que levam a inovação. 
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A empresa já participou de associações com outras empresas na forma de 
consórcio de pesquisas e como empresa associada. Esses projetos tiveram bom 

resultado com relação ao desenvolvimento de novos produtos. No entanto, a 

burocracia e o despreparo legal do Brasil para estimular a pesquisa e 

desenvolvimento por empresas de pesquisas, levaram à interrupção das associações. 

A gestão era compartilhada com grupo administrativo e de acompanhamento dos 

projetos, próprios para cada organização. As metas comuns eram estabelecidas pela 

direção das empresas participantes na forma de conselho. O principal aspecto 

positivo foi o desenvolvimento de produtos inovadores com risco compartilhado e 

menor custo para as empresas. O principal motivo que levou ao termino das duas 

operações foi o fator financeiro. Por serem empresas de investimentos e que não 

produziam, por período prolongado, resultados financeiros por faturamento, a 

legislação vigente não permitia abater tais despesas, mas elas poderiam ser abatidas 

quando realizadas dentro das empresas mães. (E01N). 

 

 

“A gestão, o estabelecimento das metas e o acompanhamento dos resultados 

depende de cada projeto. Não há regra estabelecida.” (E02N). 

“Foi criada uma nova empresa a Orygen. Parcerias estratégicas tecnológicas e 

supply chain com os concorrentes.” (E03N). 

 

Ocorreu a criação da empresa Bionovis. É uma empresa de biotecnologia, resultado 

da joint venture entre as empresas EMS, Aché, Hypermarcas e União Química, que 

terão cada uma, 25% das ações. Tem como missão ser a primeira empresa privada 

brasileira especializada em medicamentos biológicos. Cada sócio terá dois assentos 

no conselho. Aspectos positivos: produzir biofármacos no Brasil. Irá criar 

independência do conhecimento tecnológico; aumentar a produtividade reduzir os 

custos, aumentar a inovação e capacitar pessoas. (E04N). 

 

 

“Joint venture de quatro empresas, ainda uma pequena empresa com sócios big farma 

Brasil, o conselho para decisões macro. Gestão independente do negócio e decisões tomadas 

para as operações normais, acordos operacionais, o presidente tem autonomia.” (E05N). 

 

Joint venture na Ásia, onde (...) entrou com ativos em produtos e capital, enquanto 

que a contraparte (...) entrou com outros ativos (produtos locais) e com expertise 

comercial. Nesse caso, a governança da nova empresa foi negociada, e áreas técnicas 

como manufatura, qualidade, regulatory e fianças ficaram a cargo de colaboradores 

da (...) e outras áreas, de apelo local e comercial ficaram com a contraparte. Junto a 

isso se formou um conselho executivo com participantes das duas empresas. 

(E07M). 

 

 

“No caso de parcerias na comercialização de produtos, se define um contrato master 

geralmente mundial, principais marcos decisórios e financeiros. Depois são criados 

comitês em cada país para as decisões locais para comercialização do produto.” (E07M). 

 

No caso de biossimilares, parceria de exclusividade para produtos próprios e 

licenciados com garantia de transferência de tecnologia para (...) e laboratórios 
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públicos por exigência legal das parcerias do desenvolvimento produtivo. Relação 

empresa multinacional/parceira nacional, com metas, estabelecidas em contrato. 

Relação multinacional/laboratório público, com etapas condicionadas a volumes de 

venda relativos ao "pagamento" de cada etapa da tecnologia transferida. Pela lei 

processo ocorre no máximo em 10 anos, durante esse período, contrato de venda do 

produto com exclusividade. (E08M). 

 

 

“Cooperação no ponto de vista do desenvolvimento de produtos não, comercialização 

sim. Existem também parcerias para promoção médica.” (E10M). 

 

Segundo Objetivo Específico: verificar e descrever a adoção da Inovação Aberta 

Para verificar e descrever a adoção da inovação aberta foi necessário analisar os 

resultados apresentados para critério e a escolha dos parceiros estratégicos; além das patentes 

a gestão da propriedade intelectual; os relatos sobre as contribuições que não foram realizadas 

pela empresa (pesquisas externas) ou ambas; que estratégias cooperativas as firmas utilizam 

de forma predominante quais as bases estabelecidas para cooperação nas joint ventures, 

consórcios, criação de novas empresas em conjunto e parcerias estratégicas. 

 

Tendo por base os artigos e livros consultados para elaborar o referencial teórico, 

existem indícios de que a empresa E03N, pratica a inovação aberta de forma integrada 

(processos de inovação internos - externos) e busca evoluir para se tornar uma Plataforma de 

Inovação, de acordo Chesbrough (2008) como já abordado nesta dissertação no (Quadro 2) 

Aspectos de Diferenciação da Inovação Aberta à página 33. 

A empresa E01N, atualmente no estágio de incorporar ideias e tecnologias externas, 

sinaliza seguir para a forma etapa, que é a integração do negócio e dos processos. 

E02N e a E04N, utilizam diferentes abordagens para inovação e propriedade 

intelectual. Ambas participam há dois anos de novas empresas, ainda joint ventures, nas quais 

a prática da inovação aberta nesse novo segmento que é a biotecnologia, de alguma forma 

poderá contribuir para acelerar a adoção da inovação aberta nas empresas participantes.  

O sujeito de pesquisa E05N, ano de fundação 2012, está na fase inicial de operação, 

contratação de pessoal técnico qualificado, parcerias estratégicas de P&D nacionais e com 

duas empresas globais, instituições públicas, privadas e no momento qualificando 

fornecedores e em contato com universidades. Falta ainda produção na fábrica que ainda vai 



105 
 

  

 

entrar em operação e a comercialização. Segundo relato “ainda não está trabalhando com 

inovação aberta, mas pretende crescer, evoluir aderente a esta proposta de gestão” (E05N). 

 

5.4. Vantagem competitiva  

 

A verdadeira essência das capacidades não pode ser facilmente adquirida ou 

assimilada, considerando que as empresas produzem novas capacidades ao recombinar as 

capacidades existentes com outros conhecimentos. Essa habilidade de recombinação é afetada 

diretamente pelos princípios da própria organização que incluem a estrutura formal e as 

relações sociais internas, as quais são moldadas em parte pelas bases de conhecimento dos 

indivíduos e dos grupos. Três áreas principais estão diretamente envolvidas: os processos de 

aprendizagem e a competência organizacional; a dinâmica tecnológica e a da indústria; 

inovação e competição (KOGUT; ZANDER, 1992).  

 Dentre as questões apresentadas, uma se reveste de particular importância: “para 

integrar os recursos organizacionais aos processos de inovação de sua empresa, quais são as 

capacidades mais importantes”? Ocorreram dois conjuntos de opiniões convergentes entre si. 

 

Primeiro é todo um processo de governança para que todos estejam envolvidos, 

grupos de discussão para ajuste entre o desenvolvimento do produto e a fabricação, 

uma liderança muito forte para que isto possa acontecer sem isso você trabalha em 

“silos” uma parte inventa um negócio, que a outra não fabrica que a outra não 

entende para divulgar. Ou você tem este processo dentro da empresa que coordena 

esta “troca de experiências” e a liderança, ou nada acontece (E10M). 

E ainda, 

 

Os principais recursos são a integração e trabalho compartilhado. Portanto, são 

relevantes os recursos humanos das equipes e a adequação dos fluxos de processos. 

Nesse ponto tem relevância o setor de Gestão de Projetos e a Gestão do 

Conhecimento. A criação de linhas de produtos e a instalação de comitês de Novos 

produtos e recentemente a área de Estratégia Corporativa permitem ordenar o 

desenvolvimento de novos produtos, processos, produção, marketing e vendas às 

necessidades atuais e futuras da empresa e na introdução dos novos produtos com 

êxito, (E01N). 

 

Na inovação aberta, para Chesbrough (2006), é feita a utilização das ideias e 

tecnologias externas a favor do próprio negócio e interesse. A pesquisa e o desenvolvimento 

também são ampliados ao utilizar recursos internos e externos, o que gera economiza tempo e 

dinheiro dos processos, acelera velocidade da inovação e cria novas oportunidades. 
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Sendo uma empresa de pesquisa e inovação, os processos de inovação são 

prioritários e os recursos organizacionais são naturalmente canalizados para tal. O 

mais importante é a capacidade de focar na busca de uma solução que provoque uma 

ruptura da tecnologia existente. A cultura da empresa é um fator crítico de sucesso 

para tal. (E06M). 

 

  Importante destacar que a verdadeira essência das capacidades não pode ser 

facilmente adquirida ou assimilada considerando que as empresas produzem novas 

capacidades ao recombinar as capacidades existentes com outros conhecimentos. Essa 

habilidade de recombinação é afetada diretamente pelos princípios da própria organização que 

incluem a estrutura formal e as relações sociais internas, as quais são moldadas em parte pelas 

bases de conhecimento dos indivíduos e dos grupos. (KOGUT; ZANDER, 1992). 

 

 

Ainda que esteja um pouco distante de minha realidade local (são decisões da 

matriz), entendo que é uma decisão de cada líder de Unidade de Negocio mundial, 

com um comitê de pessoas multifuncionais. Depois da decisão sobre a quantidade de 

recursos e sua alocação por projeto, se transfere a titularidade e responsabilidade 

para as áreas especifica de P&D, quando se tratar de desenvolvimento interno, ou 

para B&D (desenvolvimento do negócio), quando a decisão for sobre parcerias ou 

aquisições externas (E07M). 

 

“Conhecimento e experiência na inovação em biotech” (E08M). 

Na aquisição de equipamentos para desenvolver tecnologia, é preciso ter técnicos 

que saibam operar, treinamento e competência. Capacidade analítica definir o que é 

nicho, não é nicho, analisar o mercado. Por quê? Gestão Dinâmica, não pode ser 

estreita, analisar todas as variáveis: concorrentes, regulatory, impostos, governo e 

recursos de financiamento (E03N).  
 

 

 “Capacidades dinâmicas incluem conhecimento organizacional e processos em P&D, 

[...] para melhor manuseio dos recursos nas estratégias de criação de valor e uso das melhores 

práticas entre as firmas." (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p.1118). 

“A visão baseada no conhecimento concentra-se nos processos interativos através dos 

quais o conhecimento é criado ou trocado na firma, entre empresas e outras organizações” 

(OCDE, 2005, p.35). 

 Uma organização deve buscar atender às necessidades de seus clientes por meio de 

capacidades estratégicas que a diferenciem. Recursos únicos e valiosos, competências raras, 

capacidades duradouras que os concorrentes considerem difíceis de imitar ou não imitáveis e 

que tenham conhecimentos organizacionais compartilhados e aprimorados pela experiência 

coletiva como as competências para mudar e aprender, que não sejam facilmente 

substituíveis, Johnson, Scholes e Witthington (2007). 
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 A metacategoria Vantagem Competitiva é composta por quatro categorias (quadro 21) 

que envolvem recursos e capacidades valiosos, raros, inimitáveis e organizacionais. 

 

Metacategoria: Vantagem Competitiva 

 A empresa que detém recursos valiosos, raros, inimitáveis e 

organizacionais, obtém vantagem competitiva sustentável. (BARNEY; 

CLARK, 2007). 

Categorias (4) Definições das Categorias 

5.4.1. Vantagens 

Valiosas 
Recursos e Capacidades que criam Valor geram Oportunidades e são 

Barreiras para as ameaças, VOB. 
5.4.2. Vantagens 

Raras 

Recursos e Capacidades Raras, Únicas, Exclusivas ou limitadas, 

acessíveis a poucas empresas, RUE. 

5.4.3.       

Inimitáveis 
Recursos e Capacidades Inimitáveis ou são Onerosas para Imitar ou 

Copiar, IOC. 

5.4.4. 

Organizacionais 

Recursos e Capacidades da Organização que são Difíceis de serem 

repostos, assimilados, ODS. 
Quadro 21: Vantagem Competitiva 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada (2015) 
 

5.4.1 Recursos e Competências Valiosos 

 

 

Para extrair valor da propriedade intelectual (PI) da tecnologia ou conjunto de 

tecnologias, as organizações desenvolvem novos produtos e novas tecnologias usando a PI 

como proteção primária, o que é insuficiente no contexto da Inovação Aberta porque 

deveriam além de criar valor, capturar valor externo (CHESBROUGH, 2006). 

 

Desenvolve forte atividade na área de síntese química de novas moléculas e 

nanotecnologia. As atividades da Gestão do Conhecimento alinhada a Estratégia 

Corporativa buscam aumentar a eficácia no desenvolvimento e criação de novos 

produtos. Essas atividades, alinhadas a uma administração financeira sadia, 

lastreiam a sustentabilidade e crescimento da organização. O trabalho da 

Superintendência de Inteligência e Estudos de Mercado permite saber as tendências 

do mercado assim possibilitando a empresa o aproveitamento de oportunidades e 

reagir à ameaça de concorrentes. Uma forte força de vendas e promoção em 

constante crescimento e especialização garante a manutenção e crescimento da 

Marca (...) como empresa inovadora e de forma lucrativa (E01N). 

 

 

“Agilidade. Foco em resultado. Análise de risco integrada. Quais dentre eles foram 

obtidos após adoção da inovação aberta? Todos fazem parte da Cultura da empresa” (E02N). 

 

As competências geradas durante o processo de inovação trazem a companhia 

ganhos intangíveis, no que diz respeito em adquirir know how para cada vez mais se 

adequar com agilidade a tendências da indústria farmacêutica, aproveitando 

oportunidades e reagindo a ameaças dos concorrentes.  (E04N) 
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“A criação de conhecimento científico de propriedade da companhia é o resultado mais 

valioso obtido com o processo de inovação, um ativo intangível e a garantia do sigilo das 

informações estratégicas fundamentais para evitar que conhecimentos específicos se difundam 

entre as concorrentes” (E04N). 

 

Contratação de recursos humanos altamente qualificados, com experiência 

comprovada no desenvolvimento de biofármacos complexos. Parceria com empresas 

que detêm todo o know how relacionado ao desenvolvimento e produção de 

biofármacos complexos. Implementação de processos e fluxos já validados para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação biofarmacêutica. (E05N) 

 

 

“Eficácia e eficiência podem ser melhoradas a partir da cultura e filosofia da empresa. 

Ter flexibilidade, agilidade e paixão são fundamentais. A inovação não se faz a partir de 

processos ou decretos e não é só uma questão de recurso” (E06M). 

“Speed to patient, rapidez em gerar produtos que atendam às necessidades dos 

pacientes” (E09M). 

 

Rapidez de resposta, fazer certo, a toda hora fazer as coisas acontecerem e de forma 

certa, para não ser “engolido” pela concorrência Uso de ferramentas para 

desenvolver processos na gestão interna, é um exemplo que contribui para cortar 

etapas de processos e produzir a inovação de forma mais rápida. Parcerias. Compra 

de moléculas e parcerias P&D (E10M) 

 

 

“O investimento na capacitação de pessoas e em novas tecnologias melhoraram a 

eficácia e a eficiência destas empresas. A reação rápida ajudou a reagir às ameaças dos 

concorrentes. As empresas nacionais têm o poder de decisão imediato” (E01A). 

Para Besanko, Dranove e Shanley (2006) também existem mecanismos de isolamento 

para proteger e limitar que as vantagens competitivas sejam copiadas ou neutralizadas por 

atividades de criação de recursos das outras empresas.  

Atuam como se barreiras de entrada fossem, impedindo que os lucros sejam corroídos 

como: restrições legais sobre patentes, os direitos autorais, as restrições de uso da marca, o 

acesso superior a insumos, a clientes de alta qualidade ou a alta produtividade, o controle de 

fontes de suprimento e matérias-primas. Incluem também contratos de exclusividade para a 

cadeia de suprimentos ou de fornecedores exclusivos preços especiais e restrições para 

concorrentes. 
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“O crescimento do mercado e o consequente aumento do tamanho do faturamento das 

empresas nacionais é que permitiram a elas investir mais na área técnica e aprimorar tanto os 

processos produtivos como os de gestão” (E03A). 

 

5.4.2 Recursos e Competências Raros 

 

Hoje um dos grandes diferenciais da (...) no mercado brasileiro é sua força de vendas 

e promoção altamente especializada nas áreas de sua atuação. Este tipo de 

conhecimento tem proporcionado à empresa a oportunidade de parcerias com 

grandes multinacionais que preferem trazer seus produtos para o mercado nacional, 

através da nossa empresa e não por sua própria força de vendas. (E01N). 

 

“Rede de Colaboração com instituições e a academia, demora muito tempo para os resultados 

aparecerem” (E03N). 

“Os diferenciais competitivos da companhia são seu próprio posicionamento de 

mercado, trazendo facilidade no estabelecimento de parcerias. Estruturas internas de pesquisa 

desenvolvimento bem desenvolvidas, parque fabril equipado com tecnologia de ponta.” 

(E04N). 

 

Três pontos são fundamentais nesse caso. Primeiro certamente se trata do know-

how/expertise para o desenvolvimento de novas moléculas ainda na fase 1. É um 

processo onde (sic) se demanda alta tecnologia (programas avançados) para o 

screening de moléculas. Segundo, o conhecimento adquirido (expertise/ experiência) 

acumulada em muitas décadas no desenvolvimento de novos produtos. Por fim, e 

não menos importante; recursos (tantos financeiros como humanos). No caso da (...) 

investimentos anuais em P&D superam a marca de muitos Bi, além do custo de 

manter uma rede de colaboradores com alta capacidade intelectual. Somados, esses 

três fatores se tornam uma grande barreira de entrada para competidores que não são 

do segmento farmacêutico, como também, dentro do próprio segmento 

farmacêutico, uma dificuldade muito grande para que empresas entrem em 

segmentos onde elas não têm expertises. (E07M) 

“Background em biotecnologia que tem ajudado a internalizar os processos de 

produção e scale-up dos biossimilares. Conhecimento de difícil aquisição (produção de 

biológicos) e investimentos em uma planta de produção que precisa de economia de escala” 

(E08M). 

“Capital Intelectual pelo alto investimento em pessoas” (E09M). 

 

Capacidade de P&D, liderança em neurociências, diabetes. Primeiro são as pessoas, 

para mim isso é o principal. Ter as pessoas certas, a cultura. Em terceiro o 

investimento, uma inovação o custo é altíssimo, saber onde alocar o investimento de 
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forma correta, os Estudos Clínicos certos e saber tomar as decisões sobre o 

investimento é fundamental (E10M). 

 

5.4.3 Recursos e Competências Inimitáveis  
 

 
O conhecimento, o desenvolvimento e a produção dos produtos usando ativos com 

formulação, conteúdo nano tecnológico e a criação de novas moléculas por síntese 

química são de difícil imitação, mesmo quando não protegidas por patentes. Na área 

organizacional a integração do conhecimento e sua disseminação, estratégias bem 

estudadas e compartilhadas, aliadas a sadia situação financeira, e de controle de 

custos, acompanhadas de um marketing equilibrado, ajustado as necessidades de 

uma excelente força de vendas, tornam a empresa, hoje, muito difícil da ser imitada. 

(E01N). 

 

 

“Tenacidade, portfólio de patentes – mais de setenta e a liderança, foram dez anos de 

investimento na biotecnologia, só investindo, sem um único registro e o presidente dando 

total apoio” (E03N). 

As competências geradas durante o processo de inovação trazem a companhia 

ganhos intangíveis, no que diz respeito em adquirir know how para cada vez mais se 

adequar com agilidade a tendências da indústria farmacêutica, aproveitando 

oportunidades e reagindo a ameaças dos concorrentes.  (E04N) 

 

 “A cultura e filosofia da empresa e o conhecimento adquirido ao longo do tempo” 

(E06M). 

 

Atualmente, a expertise, know-how (em processos e em pessoas) têm muito mais 

valor que propriamente algum processo ou produto, pois entre os parceiros ou 

grupos que a empresa se relaciona, todos poderiam (a um grande custo financeiro) 

imitar / recriar nossos produtos. 

Tanto é assim que existe uma pressão / reforço rotineiro sobre as leis de proteção de 

patentes. Esse segue sendo o grande diferencial / driver de negocio da indústria 

farmacêutica (E07M). 

 

 

“Competência tecnológica, conhecimento específico” (E09M). 

 

As nacionais hoje não conseguem chegar e fazer logo as pesquisas porque estão 

entrando no negócio, não tem a expertise nem as pessoas certas. Não tem o 

investimento correto, as parcerias. Não tem o know how de como pesquisar e “ir 

atrás”. Acho que é tudo uma questão complexa de diversas forças que as 

multinacionais principalmente as de inovação tem um conhecimento enorme, todo 

um processo de governança, a capacidade dos seus recursos humanos, já 

qualificados para fazer isso acontecer. (E10M) 

Inimitáveis ou difíceis de imitar pelas empresas multinacionais que não são 

parceiras das brasileiras? As empresas nacionais, principalmente as de histórico 

familiar, impuseram e impõem seu crescimento sobre alicerces que podem parecer 

básicos, mas fazem toda a diferença: simplicidade e ousadia. Buscam oportunidades, 

se capacitam, investem e correm riscos. (E01A) 
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Hoje em dia os laboratórios nacionais estão no mesmo nível, ou até superior, tanto 

tecnologicamente com comercialmente, que uma boa parte das subsidiárias das 

empresas multinacionais (pode ser constatado pela perda de mercado de boa parte 

das subsidiárias) O que as empresas nacionais não possuem é a tecnologia da 

produção e de desenvolvimento de fármacos (com duas ou três exceções) (E03A). 

 

 
5.4.4 Recursos e Competências Organizacionais 

 

 

De acordo com o Manual de Oslo, a inovação compreende várias atividades que não 

são P&D como a fase pré-produção, produção, marketing, métodos organizacionais (OCDE, 

2005, p.25). 

Criação e manutenção do departamento de Gestão do conhecimento totalmente 

desenvolvido com recursos próprios e hoje reconhecido através de premiação e 

capacitação como modelo de benchmarking. A reformulação estratégica e de 

governança com o programa (E01N). 

 

 

A criação da área de Estratégia Corporativa procura adaptar a empresa para futuro 

desenvolvimento e crescimento corretamente adequado a seu posicionamento atual 

no mercado (E01N) 

 

Em atividades relacionadas a produtos diria que é o conhecimento e domínio de 

tecnologia nano e nossas pesquisas de síntese química de moléculas inovadoras para 

desenvolvimento de novos produtos. (E01N) 

 

Na área de produção a capacitação da (...) na produção de produtos hormonais a 

deixam em posição de destaque e com poucos concorrentes no mercado nacional. A 

integração da inteligência competitiva de mercado, treinamento e departamento de 

marketing são os grandes responsáveis pelo forte desenvolvimento da empresa no 

mercado em tão pouco tempo (E01N). 

 

Custos de aquisição de novas tecnologias e P&D, investimento em novas fábricas ou 

processos de fabricação, equipamentos e recursos organizacionais decorrentes, os 

concorrentes teriam dificuldade em obter estes aspectos abordados. O maior desafio 

é elaborar a estratégia a curto/médio/longo prazo com atualizações constantes onde 

são avaliados os riscos e as oportunidades, sem perder o foco da estratégia adotada. 

(E02N). 

 

“Acordos com fundações, entidades públicas e privadas, capital próprio, interface com 

a academia, regulatory em fase de maturação” (E03N). 

“Temos como diferencial competitivo as áreas e equipamentos destinados ao 

desenvolvimento de produtos, o tamanho e a diversidade dos equipamentos presentes no 

parque fabril. Formação de capital humano” (E04N). 
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“Capacidades para integrar os recursos organizacionais aos processos de inovação é 

principalmente a capacidade de gerar conhecimento internamente, utilizando todos os 

recursos disponíveis na companhia para gerar a inovação” (E04N). 

 

“Processos de fabricação e recursos organizacionais” (E06). 

 

Sem dúvida as estruturas relacionadas às novas tecnologias e P&D. Mesmo que a 

produção de novos medicamentos seja algo diferenciada, atualmente as empresas 

possuem capacidades para obter / desenvolver as mais variadas formas para produzir 

novos medicamentos. Único segmento que a produção ainda representa uma barreira 

de entrada está na área de biotecnologia / biossimilares (E07M). 

 

 

“Investimento em fábrica, equipamentos, especialmente conhecimento/experiência e 

pessoas” (E08M). 

“Recursos humanos e todo o investimento feito sobre este grande ativo” (E09M).  

 
 Cria Valor? Raro, muito 

limitado? 

Inimitável ou 

difícil imitar? 

Específico da 

Organização? 

Vantagem 

Competitiva 

E01N Sim Sim Sim Sim Sim 

E02N Sim * * Sim Sim 

E03N Sim Sim Sim Sim Sim 

E04N Sim Sim Sim Sim Sim 

E05N - - - - - 

Quadro 22: A Vantagem Competitiva Sustentável empresas nacionais Brasil. Modelo VRIO 

Fonte: Dados primários pesquisa qualitativa, elaborado pelo autor (2015), de acordo com (BARNEY, 2011) 

 

*A empresa para estas perguntas foi explícita quanto à confidencialidade. 

A quinta empresa nacional não respondeu às questões específicas sobre vantagem 

competitiva e inovação aberta e declarou que “A (...) está trabalhando com inovação aberta 

desde seu início e implantação.” (E05N). 

As cinco empresas multinacionais não praticam inovação aberta no Brasil, só no 

exterior. As razões para tal são apresentadas nas conclusões. 

Após análises dos diferentes aspectos das respostas específicas e comentários 

adicionais dos respondentes, foram obtidas evidências referentes ao terceiro objetivo 

específico: descrição referente à contribuição da inovação aberta para a vantagem 

competitiva das indústrias farmacêuticas nacionais, segmento saúde humana, 

pesquisadas. 
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6. CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E 

SUGESTÕES. 

 
6.1 Conclusões  

 

 
A inovação é hoje antes uma necessidade do que uma alternativa, mas não é fácil 

inovar no país; a economia brasileira não é amigável em função do alto custo de 

energia, da infraestrutura deficiente e juros altos que remuneram o capital, 

concorrendo com os investimentos em inovação. Para Glauco Arbix presidente da 

FINEP nos últimos anos com o cenário de inflação e juros baixos e câmbio 

estabilizado ocorreram avanços, mas a conjuntura do país começou a mudar. 

(NERY, p.12,2013). 

 

 

       No decorrer desta dissertação, foram obtidas evidências quanto a utilização da inovação 

aberta por quatro das cinco empresas nacionais pesquisadas, sendo que a última E05N, está 

em processo de implantação, absorção da tecnologia e construção de parque fabril . 

Independente deste status desde sua fundação adota as práticas da inovação aberta, conforme 

relato obtido. 

        As empresas multinacionais, também relatam adotar este paradigma e só não o fazem no 

Brasil por vários impedimentos alheios à vontade dos seus dirigentes, assim sendo, em nosso 

país só realizam pesquisa interna com seu próprio grupo de profissionais. 

 Considerando a importância dos relatos colhidos, a contribuição dos entrevistados é parte 

integrante das conclusões finais. Para tal, foi incluída a pergunta específica na qual o “se” foi 

intencional por ser mais uma oportunidade para os entrevistados mencionarem ou reafirmarem 

que não realizavam a inovação aberta, ou realizavam em outros países que não o Brasil e neste 

caso, as razões. Empresa nacional: “se a sua empresa utiliza a Inovação Aberta, quais são em 

sua opinião as principais vantagens competitivas obtidas?”.  Para empresa global: “se não 

utiliza ainda a Inovação Aberta no país, mas já pratica em outros países, que benefícios haveria 

em adotar na filial do Brasil?”. 

 

Desde o seu início a (...) desenvolveu esse modelo, baseado na inovação aberta, por 

ser o que mais rapidamente proporcionava resultados e com custos, bastante, mais 

acessíveis para uma empresa iniciante. E o importante, a empresa deu a devida 

importância à inovação incremental. Falar em inovação incremental para nossa 

academia é quase que uma blasfêmia, daí a importância de realização do 

desenvolvimento de inovação com centros de pesquisa tecnológicos ou 

fornecedores, o que nos garante um portfolio de inovações em curto e médio prazo. 

A inovação incremental é a base da aquisição do conhecimento, o qual com o 

evoluir da capacitação e criação de infraestrutura, leva a criação da inovação radical. 

Infelizmente nossas autoridades governamentais ainda não acordaram para esse 

principio básico de construir empresas inovadoras e competitivas no cenário 
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mundial. A parceria com empresas farmacêuticas acelera o programa de criação ou 

introdução de produtos inovador, com alguns do tipo inovação radical, e criam 

condições de se estabelecer novas parcerias tipo joint ventures e abrem as portas 

para futuro acesso aos mercados internacionais (E01N). 

 

“Agilidade na obtenção de resultados e conhecimento tecnológico, além da redução de 

risco financeiro” (E02N). 

 “Nosso presidente costuma mencionar que antes de ter esse nome inovação aberta, já 

praticávamos” (E03N). 

“As principais vantagem são otimização dos recursos, principalmente intelectual, a troca 

de conhecimento e a possibilidade de utilizar dados da pesquisa de base adormecidos nas 

universidades” (E04N). 

  “A Inovação Aberta não é praticada no Brasil. A burocracia, a falta de regras e 

legislação claras são limitantes para se praticar a Inovação Aberta no Brasil. No cenário atual, 

a prática da Inovação Aberta localmente não traz benefícios” (E06M). 

A “questão política, também é um fator que restringe a pratica da inovação aberta por 

empresas multinacionais no País” (E06M). 

“Hoje temos hunters (pesquisadores que avaliam oportunidades interessantes para as 

parcerias em P&D) de projetos embrionários e a (...) faz posição de futura aquisição, caso se 

interesse se associa e investe” (E07M). 

 

As grandes multinacionais tem nível forte de preocupação para fazer a “troca” de 

conhecimentos. Por terem recursos, podem fazer fusões e aquisições, o maior 

desafio é como trabalhar com a nova informação e com seu novo parceiro. Algo 

quanto ao “não inventado aqui” e tendo poder econômico com isso às vezes perdem 

oportunidades ou pagam mais depois para participar (E07M). 

 

 

“A colaboração das áreas, mas principalmente trazer inovação para onde ela é 

necessária e cobrir gaps existentes e unmet medical needs, ou seja, procurar encontrar 

soluções para as necessidades médicas ainda não atendidas” (E09M). 

 

Inovação Aberta é você inovar em parceria com outros, não é isso? Eu acho que 

primeiro é fundamental você conseguir ter o conhecimento da tua empresa e 

conseguir que essa inovação... Fazer com que essa inovação aconteça em parceria 

com outros que eventualmente possam complementar aquilo que você não tem... É 

espetacular. Você em vez de desenvolver o que você não tem, ao invés de fazer a 

parceria porque você tem medo ou porque o país não te deixa fazer a parceria acaba 

sendo um custo altíssimo, como acontece no Brasil (,,,) acaba não fazendo aqui no 

Brasil porque o ambiente é inseguro, etc. Então acaba fazendo as parcerias “lá fora”. 

Mas se você consegue fazer isso e não precisa desenvolver internamente, você 

consegue utilizar os recursos externos para capitalizar naquilo que você está 

buscando (E10M) 
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“Em resumo, a empresa avalia quais os segmentos mais promissores e depois aloca 

seus recursos para o desenvolvimento interno de determinadas moléculas, ou através de 

aquisições ou parcerias e traz moléculas para fechar o gap nos segmentos de interesse” 

(E07M). 

 

6.2 Contribuições 

Algumas situações estão ocorrendo na indústria farmacêutica no segmento de saúde 

humana em operação no Brasil, que são oportunidades de melhoria para o setor como um 

todo. 

“A grande maioria dos laboratórios do país somente realiza pesquisas na área 

farmacotécnica. Novas moléculas, com pouquíssimas exceções, não são pesquisadas no país” 

(E03A). Este entrevistado fez um sumário do que seria a situação atual dos laboratórios 

nacionais. 

 

Eles cresceram muito nos últimos quinze anos, se fortaleceram financeira, 

comercial, tecnologicamente e contornar as restrições impostas pela nova Lei de 

Patentes, com licenciamentos, novas formas de apresentação, novas associações e o 

mercado de genéricos.  Parte procura de nichos de mercado para inovações galênicas 

e para produtos novos (novos fármacos) licenciamentos com empresas que não 

atuam no país; e reforçar as atividades comerciais e de marketing médico. Como tem 

dado certo, crescimento do faturamento e margens de lucro satisfatórias, as 

atividades de cunho tecnológico mais acentuado, com risco maior, são evitadas. 

Uma boa parte do avanço tecnológico (galênico) tem ocorrido devido a uma atuação 

do órgão regulador, que tem exigido, cada vez mais, rigor nos procedimentos tanto 

de P&D como de produção. 

 

Quanto às empresas multinacionais ficou claro que nenhuma inovação é desenvolvida 

no Brasil. “Temos centros de pesquisa próprios no exterior e parcerias com empresas fora do 

país.” (E08M).  

“Se voce não tem ambiente seguro, estável, que permita voce fazer estes 

investimentos no Brasil, basicamente o que a empresa faz? Faz as pesquisas mundiais e traz. 

Iniciar alguma coisa inovadora pesquisada no Brasil, isto não acontece” (E10M). 

A maioria delas hoje se especializou na fabricação de uma forma de apresentação e 

exporta para uma determinada região ou importa os produtos e somente os embala 

no país, ou até já importa os produtos que não produzem prontos e já embalados. 

Eliminaram linhas de produção, se especializaram em certas linhas, para ganhar 

escala como consequência diminui o investimento e as atividades tecnológicas 

realizadas no país. Aumentaram, talvez, as pesquisas médicas. (E03A). 
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Essa percepção quanto à pesquisa clínica foi endossada pelo respondente de uma 

empresa multinacional, E10M “... O Brasil é extremamente importante para a corporação 

quando a gente fala em estudos clínicos”. 

“Falta infraestrutura para o desenvolvimento da Pesquisa Clínica, falta de técnicos 

especialistas (pesquisadores), excesso de burocracia para viabilizar estudos de pesquisa 

clínica” menciona entrevistado com mais de vinte anos de atuação no setor (E01A).   

Este aspecto estrutural foi mencionado por mais de um participante. 

Falta de alinhamento entre o discurso do Governo e as estruturas que podem 

propiciar o real crescimento do setor.  Faltam desde o entendimento claro quanto à 

importância dos órgãos reguladores no processo da inovação. Quanto à 

infraestrutura para o desenvolvimento da Pesquisa Clínica, falta de técnicos 

especialistas (pesquisadores), excesso de burocracia para viabilizar estudos de 

pesquisa clínica. (E01A) 

O entrevistado de uma empresa de biotecnologia demonstrou sua preocupação ao 

perceber quão pouco, as redes de inovação são usadas. 

 “Constituir rede de inovação para o desenvolvimento próprio, nesse momento é 

impossível não trabalhar sem uma rede colaborativa externa, que também deveria ser 

importante para os laboratórios que trabalham com P&D de medicamentos sintéticos...” 

(E05N). 

O ambiente regulatório foi destacado de forma específica como empecilho, 

“obviamente um ambiente regulatório previsível teria sido bem-vindo” (E01A). 

Quanto à inovação aberta ainda não ser adotada por muitas empresas nacionais e pelas 

subsidiárias das multinacionais existem algumas ressalvas a considerar tanto pelas empresas 

nacionais como as globais. 

As principais restrições para maior aplicação da inovação aberta são Inovação aberta 

são: a inexperiência neste tipo de relacionamento, riscos de quebra de contrato, 

perda de controle sob o “timing” do desenvolvimento, risco cambial e perda de 

exclusividade sobre alguns conhecimentos específicos que teriam que ser 

compartilhados perdas de mercados potenciais em outros países (E03A). 

 

Os principais empecilhos para o país obter melhores resultados com inovação no 

segmento, de acordo com E03A. 

Do ponto de visto galênico a indústria nacional é bem capacitada e desenvolvida. 

Um dos empecilhos maiores é o tempo de aprovação de um novo produto (mesmo 

que seja somente galênico). Como leva muito tempo para desenvolver e o custo é 

relativamente alto a maioria dos laboratórios nacionais prefere não arriscar em 

demasia e busca o licenciamento.  
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No comparativo entre empresas nacionais e multinacionais quanto ao conhecimento 

específico e capital intelectual as empresas já estão em um estágio avançado, caberiam 

melhorias na competência tecnológica pelos aspectos já mencionados. (E01A) 

Para desenvolver os recursos necessários seria importante “... uma orquestração 

competente e menos dependente entre governo, academia e iniciativa privada, é possível 

estabelecer patamares mais altos para a indústria nacional”. (E01A). 

As contribuições da Inovação Aberta apresentadas evidenciam que existem várias 

contribuições para a Vantagem Competitiva permitindo inclusive a obtenção de Vantagem 

Competitiva Sustentável, de acordo com as descrições nas páginas 108 a 112 e conclusões 

finais. 

 

 

6.3 Limitações e Sugestões para Estudos Futuros  

 

Pela preocupação em identificar os aspectos básicos da inovação como um todo e da 

pesquisa e desenvolvimento antes de aprofundar adoção da inovação aberta, o questionário 

precisou ser mais extenso do que seria ideal (dezessete questões) para uma pesquisa 

qualitativa. 

A amplitude da amostra (treze respondentes) foi uma área de atenção, mas tornou-se 

importante pelo contraponto entre empresas nacionais e multinacionais quanto à adoção da 

inovação aberta, descrever recursos e capacidades que são decorrentes desta e contribuíram 

para a vantagem competitiva. 

A maior limitação foi obter os dados de forma direta. Por razões de 

confidencialidade, muitos solicitaram previamente as questões. Destes a maioria concordou 

em que a entrevista fosse gravada. Alguns só puderam responder por escrito e ainda assim 

ocorreram situações que os pesquisados declinaram de responder, por razões de 

confidencialidade.  

Os presidentes pessoalmente assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido um deles permitiu que só fosse divulgado o nome da empresa nos 

agradecimentos, outros o nome da empresa e /ou dele próprio, que foi o respondente. Os 

diretores da área de relações institucionais de duas empresas multinacionais procederam da 

mesma forma. Alguns diretores solicitaram confidencialidade quanto à menção da empresa 

e/ou do seu nome nos agradecimentos. 
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Perguntas referentes às capacidades importantes para integrar os recursos 

organizacionais como ocorre a gestão dos fluxos de entrada, como é feita a gestão do 

conhecimento tecnológico com terceiros e parceiros, aspectos que podem ou não estar nos 

contratos, foram as mais difíceis de obter respostas. 

 

Não é uma questão de recurso e sim da cultura e filosofia, mentalidade da empresa. 

A grande maioria das empresas busca inovação incremental, a partir de algo que já 

existe, pois o custo de desenvolvimento e o risco são menores do que focar em 

inovação transformacional, onde a busca é por uma solução que ainda não existe 

(E06M). 

 

Ou seja, comprovamos que realizam as atividades, mas não podiam mencionar pelas 

políticas de compliance, inclusive as empresas nacionais, sendo que por isso dois laboratórios 

não participaram, mencionando que mais de setenta por cento das perguntas seriam teriam 

respostas sobre assuntos que são confidenciais. 

 

 Sugestões para Estudos Futuros 

 

Em comparação com a inovação radical a inovação disruptiva teve mais menções, 

futuros trabalhos poderiam aprofundar as razões deste achado, se estaria relacionado à busca 

por novos mercados e clientes ainda não atendidos ou seria uma particularidade dos mercados 

emergentes envolvendo produtos mais acessíveis do ponto de vista econômico. 

Definição dos objetivos, metas e a gestão dos resultados, além dos aspectos da 

governança na inovação aberta, seriam áreas para futuros estudos. 
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Apêndice A: Carta Convite e Termo de Consentimento 

CARTA CONVITE 

São Paulo, __ de 201_. 

Prezado Senhor 

Entrevistado 01 

 

Venho através desta, convidá-lo a participar como entrevistado em projeto de pesquisa 

intitulado: 

"Inovação Aberta e a Vantagem Competitiva: um Estudo Exploratório das Indústrias 

Farmacêuticas no Brasil” 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a influência da inovação aberta para obtenção da 

vantagem competitiva, no âmbito das indústrias farmacêuticas do Brasil. 

Os resultados obtidos serão a partir do ponto de vista dos responsáveis pelo processo 

decisório nas empresas nacionais e multinacionais pesquisadas, que comporão o painel.  

 

De forma mais específica buscamos: entender o desenvolvimento da inovação nas empresas 

selecionadas, identificar e descrever como ocorre a inovação aberta na empresa e parceiras; 

analisar os indícios de participação da inovação aberta na vantagem competitiva. 

 

Perfil dos entrevistados: principais executivos da alta gestão, presidentes e diretores. 

Pesquisados: dez indústrias farmacêuticas, segmento saúde humana e duas entidades 

representativas do setor. 

 

Resultados da pesquisa:  

Sigilo: as respostas dos entrevistados serão incorporadas ao painel com profissionais, todos 

em cargos na alta gestão da indústria farmacêutica. 

Não será mencionada especificamente empresa / nome do entrevistado (a) ao lado de sua 

resposta / opinião. 

Os respondentes serão nomeados como: entrevistado 01 – E01 e assim sucessivamente E02... 

E10. 

É garantida total confidencialidade (nome e /ou empresa) na dissertação bem como no 

posterior artigo exclusivamente acadêmico, que em momento algum será disponibilizado para 

mídia leiga. 

 

Se a empresa concordar será inserido nos agradecimentos da Dissertação de Mestrado pela 

colaboração, sem nomear o profissional que foi respondente.  Caso entrevistado e a empresa 

possam ser mencionados, ambos serão citados nominalmente nos agradecimentos ou poderão 

colaborar com total anonimato. 

 

 

Atenciosamente, 

Maria Celeste Guimarães 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - E01 
 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para estar conosco no projeto de pesquisa “A Inovação Aberta 

e a Vantagem Competitiva um Estudo Exploratório na Indústria Farmacêutica do Brasil” que 

se propõe analisar a Inovação, a Inovação Aberta e sua influência para a Vantagem 

Competitiva nas empresas selecionadas do segmento. 

A pesquisadora colaboradora Maria Celeste Neves Guimarães irá coordenar o estudo.  

Os resultados são parte integrante da dissertação a ser depositada em fevereiro de 2015. 

Em qualquer etapa do estudo o Sr (a) poderá retirar a permissão para participar do estudo, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo.  

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes. É 

garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade quanto as suas respostas, sendo 

resguardado o nome das empresas e dos participantes (apenas o pesquisador responsável terá 

acesso a essa informação além do pesquisador colaborador), bem como a identificação do 

local da coleta de dados. 

Caso seja possível mencionar o nome, a empresa ou ambos, os mesmos irão constar dos 

agradecimentos no início da Dissertação do Mestrado, conforme seja assinalado abaixo. 

 

Caso o Sr tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaração 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo pesquisador colaborador. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 

momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a 

permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Pode constar o nome da empresa nos agradecimentos () sim () não. 

Pode constar o nome do entrevistado nos agradecimentos () sim () não. 

Manter sigilo nome empresa e do entrevistado constar apenas a codificação E- 01 () sim. 

Assinatura ou rubrica do entrevistado:__________________________________________ 

 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo e a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, _____de _____________de 2015. 

Assinatura do Pesquisador _________________________________ 

 

Nome do Pesquisador colaborador: Maria Celeste Neves Guimarães 

Assinatura do Orientador __________________________________ 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – CCSA Centro Ciências Sociais Aplicadas 

PPGA – Programa de Pós Graduação em Administração. 
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Apêndice B: Roteiro das Perguntas Empresas e Associações. 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE CAPITAL NACIONAL e MULTINACIONAL. 

1 - PERFIL DA EMPRESA 

Razão Social:  

Segmentos de atuação: 

Número aproximado de funcionários: 

Tipo de Sociedade: () Limitada () Sociedade Anônima () Outra. Qual? 

Ano de fundação:                   Faturamento anual aproximado: 

Posição no mercado total de medicamentos Brasil ____ Líder no segmento _____________ 

2 - PERFIL DO RESPONDENTE 

Nome ou iniciais:  

Cargo:  

Área de atuação do respondente: () Presidência, () Comercial, () Marketing, () P&D,               

() Inovação, () Novos Negócios, () Relações Institucionais. () Outra. Qual? 

Telefone:  

E-mail do respondente:  

3 - Roteiro 

Inicialmente seria possível nos esclarecer: 

1. O que é inovação para a sua empresa? 

2. As fontes de inovação são a pesquisa interna e a externa?  

3. Quais as contribuições mais relevantes de cada uma delas? 

 

4. Que tipos de inovações são realizadas pela empresa?  

a) produtos tecnologicamente aprimorados usando conhecimento existente;  

b) produtos tecnologicamente inovadores que tornaram conhecimento anterior obsoleto; 

c) melhoria de produtos existentes para ampliar e desenvolver segmentos estabelecidos; 

d) novos produtos mais baratos, inovadores, econômicos, de uso mais conveniente para 

mercados e clientes ainda não atendidos. 

Comentário: 

 

5. Dentre os recursos relacionados qual (ais) a empresa utiliza nos processos de inovação? 

     a) laboratórios e centros de pesquisa próprios ou em parceria; b) fornecedores exclusivos 

de insumos e serviços; c) patentes depositadas; d) capacitação tecnológica em produtos e/ou 

processos; e) engenharia reversa; f) licenciamentos, g) contratação de técnicos experientes.  

Comentário: 

 

6. . Cite todas as atividades colaborativas ou parcerias que sua empresa participa. 

Qual tem sido a contribuição para os resultados? 

 

7. Nos processos de gestão dos recursos financeiros e tecnológicos a prioridade é para 

pesquisa e desenvolvimento de que tipo de produtos novos? Existentes? 

a) produtos novos com potencial de maior retorno sobre o investimento;  

b) produtos novos e de ruptura quanto aos processos tecnológicos atuais, para os mesmos 

segmentos de atuação;  

c) produtos novos e de ruptura, com menor margem de lucro para empresa, porém mais 

econômicos e cômodos para clientes e nos segmentos que não eram atendidos pela firma; 

d) melhorias nos produtos existentes, para atender os segmentos atuais. 

Comentário: 
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8. Que atividades mais têm contribuído para a inovação na empresa: a) compartilhar 

tecnologia com fornecedores e clientes; b) participar em consórcios de pesquisa para 

projetos específicos; c) realizar licenciamentos com transferência de tecnologia; d) adquirir 

licenciamentos sem transferência de tecnologia. Outras?  Qual? Por quê? 

 

9. Quais os critérios de seleção para escolha dos parceiros estratégicos de P&D e produção? 

Como é a gestão dos fluxos de saída e de entrada do conhecimento tecnológico sobre 

processos e produtos entre sua empresa e parceiros sejam universidades, instituições, etc? 

 

10. Ao compartilhar ou ceder conhecimento nas relações de interdependências com seus 

parceiros como é feita a proteção da propriedade intelectual?  

 

11. Participam ou já participaram de joint ventures para o desenvolvimento e 

comercialização de produtos? Ocorreu a criação de uma nova empresa? Parcerias 

estratégicas de cooperação?  De um modo geral como são as inter-relações entre as 

empresas participantes? A gestão é compartilhada? Independente?  Como são estabelecidas 

as metas comuns e o acompanhamento dos resultados? Aspectos positivos e áreas de 

oportunidade? 

 

12. Para integrar os recursos organizacionais aos processos de inovação da sua empresa, 

quais são as capacidades mais importantes? Por quê? 

 

13. Que recursos e competências melhoraram a eficácia, a eficiência de sua empresa? Quais 

contribuem para aproveitar oportunidades e reagir às ameaças dos concorrentes?  

- Quais dentre eles foram obtidos após adoção da inovação aberta? 

 

14. Que recursos que apenas sua empresa ou poucos concorrentes possuem porque além da 

dificuldade em obter, os concorrentes teriam altos custos para desenvolvê-los?   

 

15. Que recursos organizacionais e competências resultantes dos processos de inovação 

aberta são inimitáveis ou difíceis de imitar pelas empresas que não são suas parceiras? 

 

16. Considerando os aspectos: custos de aquisição de novas tecnologias e P&D, 

investimento em novas fábricas ou processos de fabricação, equipamentos e recursos 

organizacionais decorrentes, quais dentre estes, seus concorrentes teriam dificuldades para 

obter ou manter? 

 

17. Concluindo 

A) Empresa nacional: Se a sua empresa utiliza a Inovação Aberta, quais são em sua opinião 

as principais vantagens competitivas obtidas?  

A1) Empresa global: Se não utiliza ainda a Inovação Aberta no país, mas já pratica em 

outros países, que benefícios haveria em adotar na filial Brasil? 

B) Haveria algum motivo para companhia não considerar programar em médio prazo a 

Inovação Aberta e manter exclusivamente a pesquisa interna, sem parcerias com 

universidades, instituições, outras empresas do segmento e/ou continuar a buscar a 

integração vertical feita pela própria empresa? Quais? 

 

 

 

 



130 
 

  

 

ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DO SEGMENTO e ASSESSORIA. 

 

1. PERFIL DA ASSOCIAÇÃO 

Razão Social 

Segmentos de atuação: 

 

2. RESPONDENTE 

Nome ou iniciais: 

Cargo: 

Área de atuação do respondente: () Presidência, () Comercial, () Administração, () Finanças, 

() Relações Institucionais. () Outra. Qual? 

Telefone:                                 E-mail do respondente: 

3. ROTEIRO DA PESQUISA 

Tendo por base sua vivência e convívio com as empresas nacionais do setor farmacêutico-

saúde humana, com relação à Inovação: 

 

1. As principais inovações tem origem na pesquisa interna das indústrias? Externa? Ambas? 

Comentário: 

 

2. Que tipos de inovações são realizadas pela empresa?  

a) produtos tecnologicamente aprimorados usando conhecimento existente;  

b) produtos tecnologicamente inovadores que tornaram conhecimento anterior obsoleto; 

c) melhoria de produtos existentes para ampliar e desenvolver segmentos estabelecidos; 

d) novos produtos mais baratos, inovadores, econômicos, de uso mais conveniente para 

mercados e clientes ainda não atendidos. 

Comentário: 

 

3. Que recursos as empresas brasileiras usam nos processos de inovação? 

Laboratórios e centros de pesquisa próprios ou em parceria; b) fornecedores exclusivos 

de insumos e serviços; c) patentes depositadas; d) capacitação tecnológica em produtos 

e/ou processos; e) engenharia reversa; f) licenciamentos, g) contratação de técnicos 

experientes.  

Comentário: 

 

4. Em que atividades as empresas inovadoras, inclusive as multinacionais participam? 

    a) redes colaborativas de inovação; b) parcerias com universidades; c) instituições 

públicas e /ou privadas; d) entidades de pesquisa.  

 

5. Nos processos de gestão dos recursos financeiros e tecnológicos a prioridade para 

pesquisa e desenvolvimento realizado em território nacional é: 

a) produtos novos com potencial de maior retorno sobre o investimento;  

b) produtos novos e de ruptura quanto aos processos tecnológicos atuais, para os mesmos 

segmentos de atuação;  

c) produtos novos e de ruptura, com menor margem de lucro para empresa, porém mais 

econômicos e cômodos para clientes e nos segmentos que não eram atendidos pela firma; 

d) melhorias nos produtos existentes, para atender os segmentos atuais. 

 Comentário: 
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6. Que atividades mais têm contribuído para a inovação na empresa: a) compartilhar 

tecnologia com fornecedores e clientes; b) participar em consórcios de pesquisa para 

projetos específicos; c) realizar licenciamentos com transferência de tecnologia; d) adquirir 

licenciamentos sem transferência de tecnologia. Outras?  Quais? 

 

7. Pelo que o Sr. (a) tem acompanhado, ao compartilhar ou ceder conhecimento nas 

relações de interdependências com seus parceiros, como é feita aa proteção da propriedade 

intelectual? 

 

8. Ocorrem joint ventures?  Parcerias estratégicas de cooperação?   

De um modo geral como são as inter-relações entre as empresas participantes? A gestão é 

compartilhada? Independente? Licenciamentos em que situações? Contratos específicos? 

 Comentários 

 

9. Quais os principais empecilhos para o país obter melhores resultados com a inovação no 

segmento 

 

10. No seu ponto de vista, que recursos e competências: 

a) Melhoram a eficácia e a eficiência destas empresas? 

b) Ajudaram a reagir às ameaças dos concorrentes? 

 Quais dentre eles podem ser ampliados pela adoção da inovação aberta? 

 

11. Em que estágio estão as principais indústrias nacionais em comparação com as 

empresas multinacionais quanto: 

a) competência tecnológica; 

b) conhecimento específico; 

c) uso do capital intelectual? 

 Para desenvolver estes recursos, o que destaca como aspectos mais importantes? 

 

12. Que recursos organizacionais e competências resultantes dos processos de inovação 

aberta são inimitáveis ou difíceis de imitar pelas empresas multinacionais que não são 

parceiras das brasileiras? Quais resultaram da adoção da inovação aberta? 

 

13. Haveria algum motivo para uma companhia não utilizar ou considerar programar em 

médio prazo a Inovação Aberta? Continuar a manter exclusivamente a pesquisa interna? 

Não ter parcerias com universidades? Instituições? Outras empresas do segmento? Manter a 

ou continuar a integração vertical feita pela própria empresa? Quais? 

Suas considerações finais: 
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Apêndice C: O Referencial Teórico (R.T.) e as Questões de Pesquisa(Q). 

 

Objetivo Geral: é analisar a influência da inovação aberta para obtenção da vantagem 

competitiva, no âmbito das indústrias farmacêuticas, segmento saúde humana, que atuam no 

Brasil. 

Pergunta de Pesquisa: “qual é a contribuição da inovação aberta para a vantagem 

competitiva na indústria farmacêutica do Brasil?”. 

Objetivos específicos:  

(1) identificar o desenvolvimento da inovação nas empresas selecionadas;  

(2) verificar e descrever adoção da inovação aberta;  

(3) descrever a contribuição da inovação aberta para a vantagem competitiva. 

 

R.T.1, 2, 3. Conceito da inovação: desenvolvimento de novas possibilidades técnicas; 

algumas são inovações de processos, outras de produtos Schumpeter (1976); a inovação na 

indústria é um processo que envolve incerteza, criatividade humana e oportunidade, 

Utterback (1996); habilidade de estabelecer relações, detectar e aproveitar oportunidades 

abrir novos mercados ou atender mercados estabelecidos e maduros, (TIDD, BESSANT, 

PAVITT, 2008). 

Q.1. O que é inovação para a sua empresa? 

Q.2. As fontes de inovação são a pesquisa interna e a externa?  

Q.3. Quais as contribuições mais relevantes de cada uma delas? 

__________________________________________________________________________ 

R.T.4. Impacto da inovação com relação: a) ao conhecimento estabelecido e à 

competitividade: inovação incremental ou radical, AFUAH (2003); b) ao impacto sobre 

produtos e mercado / clientes: sustentadora ou disruptiva CHRISTENSEN (2003). 

 

Q.4. Que tipos de inovações são realizados pela empresa onde atua?  

 a) produtos tecnologicamente aprimorados usando conhecimento existente;  

 b) produtos tecnologicamente inovadores que tornaram conhecimento anterior obsoleto; 

 c) melhoria de produtos existentes para ampliar e desenvolver segmentos estabelecidos; 

 d) novos produtos mais baratos, inovadores, econômicos, de uso mais conveniente para 

mercados e clientes ainda não atendidos. Comentário: 

________________________________________________________________________ 

R.T.5. FREEMAN, C.; SOETE, L. A Economia da Inovação Industrial, 2008.  

Aspectos que diferenciam empresas quanto a um dos seis tipos da estratégia de inovação 

que praticam: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista. 

Q.5. Dentre os recursos mencionados qual (ais) a empresa utiliza nos processos de 

inovação? 

     a) laboratórios e centros de pesquisa próprios ou em parceria; b) fornecedores exclusivos 

de insumos e serviços; c) patentes depositadas; d) capacitação tecnológica em produtos e/ou 

processos; e) engenharia reversa; f) licenciamentos, g) contratação de técnicos experientes.  

    Comentário: 

__________________________________________________________________________ 

R.T.6. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE Manual de 

Oslo, Tradução FINEP, 2005.  Metodologia sobre a Inovação, P&D e diretrizes para coleta 

e interpretação dos dados. Indicadores de inovação para pesquisa aplicada nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Q.6. Cite todas as atividades colaborativas ou parcerias que sua empresa participa. 

Qual tem sido a contribuição para os resultados? 
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_________________________________________________________________________ 

R.T.7. CHRISTENSEN, C. M. The Innovators Dilemma, 2003. 

Princípios da inovação disruptiva: iv) algumas vezes as capacidades das empresas definem 

suas incapacidades futuras porque processos, métodos já apreendidos influenciam as 

decisões sobre priorizar produtos de altas margens em detrimento dos de menor retorno;  

v) é muito difícil para uma firma com estrutura e custo financeiro ajustado para competir 

em grandes mercados ser lucrativa também nos menores ou de nicho... Algumas 

companhias têm criado empresas autônomas e independentes em torno das tecnologias 

disruptivas.  

a) produtos novos com potencial de maior retorno sobre o investimento;  

b) produtos novos e de ruptura quanto aos processos tecnológicos atuais, para os mesmos 

segmentos de atuação;  

c) produtos novos e de ruptura, com menor margem de lucro para empresa, porém mais 

econômicos e cômodos para clientes e nos segmentos que não eram atendidos pela firma; 

d) melhorias nos produtos existentes, para atender os segmentos atuais. 

 

Q.7 Nos processos de gestão dos recursos financeiros e tecnológicos a prioridade é para 

pesquisa e desenvolvimento de que tipo de produtos novos? Existentes? 

Comentário: 

_________________________________________________________________________ 

R.T.8. Categorias de Atividades Pesquisa Industrial sobre a Inovação, PINTEC, IBGE 

2011. Atividades internas de P&D; gastos com contratação externa de P&D; aquisição 

externa P&D: licenciamentos, transferência de tecnologia, engenharia reversa, projetos em 

conjunto com outras empresas; compra de máquinas e equipamentos; projeto industrial, 

mudanças processos de produção, controle qualidade, testes. 

Q.8. Que atividades mais têm contribuído para a inovação na empresa?  

Seus comentários a respeito. 

_________________________________________________________________________ 

R.T.9. WEST, J.; VANHAVERBEKE, W.; CHESBROUGH, H. Open Innovation: 

researching a new paradigm, (2008, p.11). Aspectos diferenciais da Inovação Aberta. 

 

Q.9. Quais os critérios de seleção para escolha dos parceiros estratégicos de P&D e 

produção? Como é a gestão dos fluxos de saída e de entrada do conhecimento tecnológico 

sobre processos e produtos entre sua empresa e parceiros como universidades e 

instituições? 

_________________________________________________________________________ 

R.T.10. LINDENGAARD, S. The Open Innovation revolution essentials road blocks and 

leaderships skills (2010 p.21-23). Interdependências e proteção da Propriedade Intelectual. 

 

Q.10. Ao compartilhar ou ceder conhecimento nas relações de interdependências com seus 

parceiros como é feita a proteção da propriedade intelectual?  

_________________________________________________________________________ 

R.T. 11.CHESBROUGH, H. The New Imperative for Creating and Profit from Technology, 

2003. “… Empresas podem e devem usar idéias internas e externas, assim como caminhos 

internos e externos para os mercados”. 

Q.11. Participam ou já participaram de joint ventures para o desenvolvimento e 

comercialização de produtos? Ocorreu a criação de uma nova empresa? Parcerias 

estratégicas de cooperação?  De um modo geral como são as inter-relações entre as 

empresas participantes? A gestão é compartilhada? Independente?  Como são estabelecidas 

as metas comuns e o acompanhamento dos resultados? Aspectos positivos e áreas de 
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oportunidade? 

R.T. 12. AUGIER, M.; TEECE, D, J. Dynamic Capabilities and the role of managers in 

Business Strategy and Economic Performance Organization Science, 2009. As capacidades 

dinâmicas integram recursos organizacionais, reconfiguram processos e possibilita que as 

organizações explorem os aspectos em que a firma pode obter vantagem competitiva 

sustentável em ambiente de mudança exposto a forte competição... Quanto à inovação 

permitem que a empresa identifique quais capacidades devem possuir ou desenvolver para 

permanecerem longos períodos gerando lucros superiores 

Q.12.  Para integrar os recursos organizacionais aos processos de inovação da sua empresa, 

quais são as capacidades mais importantes? Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

R.T.13. Para Peteraf e Barney (2003) valor é expresso em termos da diferença entre os 

benefícios percebidos e pelos quais os clientes pagam os custos econômicos. 

Q.13. Que recursos e competências melhoraram a eficácia, a eficiência de sua empresa? 

Quais contribuem para aproveitar oportunidades e reagir às ameaças dos concorrentes? 

Quais dentre eles foram obtidos após adoção da inovação aberta? 

__________________________________________________________________________

R.T. 14. Besanko (2006) considera que uma vantagem competitiva para ser sustentável tem 

que se basear em recursos e competências que sejam escassos e imperfeitamente móveis 

como: competência tecnológica, conhecimentos específicos, capital intelectual dentre 

outros. 

Q.14. Que recursos que apenas sua empresa ou poucos concorrentes possuem porque além 

da dificuldade em obter, os concorrentes teriam altos custos para desenvolvê-los?  

__________________________________________________________________________ 

R.T. 15. BARNEY, J. B.; CLARK, D. N. Creating and Sustaining Competitive Advantage 

2007, modelo VRIO: a empresa que detém recursos valiosos, raros, inimitáveis ou onerosos 

para copiar, obtém vantagem competitiva temporária. 

Q.15. Que recursos organizacionais e competências resultantes dos processos de inovação 

aberta são inimitáveis ou difíceis de imitar pelas empresas que não são suas parceiras?       

__________________________________________________________________________                        

R.T.16. Barney (2011) a teoria da visão baseada em recursos considera que uma empresa 

para obter vantagem competitiva sustentável deve ter recursos e capacidades valiosos, raros 

e únicos, inimitáveis além de capacidades organizacionais. 

Q.16. Considerando os aspectos: custos de aquisição de novas tecnologias, investimento em 

novas fábricas ou processos de fabricação, equipamentos e recursos organizacionais 

decorrentes, quais dentre estes, seus concorrentes teriam dificuldades para substituir e 

manter?  

Quais resultaram da adoção da inovação aberta?     

______________________________________________________________________ 

Q.17. Concluindo:  

A) Empresa nacional: Se a sua empresa utiliza a Inovação Aberta, quais são em sua opinião 

as principais vantagens competitivas obtidas?  

A1) Empresa global: Se não utiliza ainda a Inovação Aberta no país, mas já pratica em 

outros países, que benefícios haveria em adotar na filial Brasil? 

B) Haveria algum motivo para companhia não considerar programar em médio prazo a 

Inovação Aberta e manter exclusivamente a pesquisa interna, sem parcerias com 

universidades, instituições, outras empresas do segmento e/ou continuar a buscar a 

integração vertical feita pela própria empresa? Quais? 

 

 
 




