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RESUMO 

A inovação é atualmente reconhecida como o principal diferencial de competitividade no 

ramo farmacêutico. Para inovar, a indústria precisa ter capacidade tecnológica para, então, 

desenvolver uma série de processos complexos e onerosos que envolvem diversas etapas, 

tais como: pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização. O ingresso de novos 

atores no mercado farmacêutico, principalmente das pequenas empresas de biotecnologia 

e, ainda, o acesso a técnicas de vanguarda nos processos de P&D associadas às novas 

formas de organização da produção, vem alterando, de forma significativa, o ambiente 

competitivo. As transformações decorrentes deste novo cenário podem permitir o 

desenvolvimento das capacidades tecnológicas deste segmento em países emergentes, 

como no caso do Brasil, que ainda se encontra em estágios básicos, com nenhum ou quase 

nenhum potencial de inovar. Para desenvolver suas capacidades tecnológicas, a empresa 

precisa identificar, em seus processos internos, em qual o nível de capacidade tecnológica 

se encontra e a distância que precisa percorrer para atingir o nível que deseja alcançar, 

sempre alinhada ao seu modelo de negócio. Partindo-se deste pressuposto, este estudo 

buscou identificar, em um primeiro momento, a existência de uma ferramenta capaz de 

medir o nível de capacidade tecnológica de uma indústria farmacêutica. Como não foram 

encontrados estudos relacionados a uma ferramenta desta natureza, esta pesquisa teve 

como objetivo a adequação de um modelo existente de métrica a fim de atender ao 

segmento farmacêutico. Com o propósito de obter sua validação, a mesma foi aplicada na 

FQM, que serviu como objeto de estudo desta pesquisa. Para tanto, foi realizada pesquisa 

de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, que envolveu entrevistas abertas e 

semi-estruturadas com 18 sujeitos representantes de áreas relacionadas à indústria 

farmacêutica a fim de captar informações acerca do tema abordado. Por meio deste 

processo, os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que o objetivo principal 

desta pesquisa foi atingido, quando a métrica se mostrou aderente aos processos que 

envolvem uma indústria do segmento farmacêutico. Como contribuição prática, foi obtido o 

posicionamento tecnológico do objeto de estudo e foram identificadas oportunidades de 

melhorias em suas capacidades tecnológicas, sendo todas alinhadas com a estratégia de 

negocio da organização, o que evidenciou, também, que a métrica tem o potencial de ser 

utilizada como ferramenta de verificação e alinhamento das estratégias de negócio frente 

àquelas praticadas. Outra contribuição prática para o negócio, e que a sua aplicação fornece 

evidência para os gestores sobre o posicionamento tecnológico de uma empresa 

farmacêutica. Ao final, pode-se concluir que esta pesquisa contribuiu também para a teoria, 

estendendo os estudos de capacidade tecnológica em economias emergentes. 

Palavras-chave: Métrica, inovação, capacidade tecnológica, economias emergentes.  



 

ABSTRACT 

Technological innovation is now recognized as the main differentiating factor of 

competitiveness in the pharmaceutical segment. To innovate the industry must have the 

technological capability to develop a series of complex processes that involve several steps, 

such as: basic and applied research, development, production and finally marketing the new 

drug. This process is extremely expensive, complex and takes a long time. The entry of new 

players in the pharmaceutical market, especially small biotech companies, and also the 

access to cutting-edge techniques in the R & D process, in association with the new forms of 

organizing production, is significantly altering the competitive environment. The changes 

under this new scenario may allow the development of technological capability in the 

pharmaceutical industry of developing countries that are still in basic stages, with no or 

almost no potential to innovate. To develop its technological capabilities, the company must 

identify, in its internal processes in which the level of technological capability is inserted, and 

the distance that must travel to reach the level wants to achieve, always aligned with their 

business model. Under this assumption, this study sought to identify, at first, the existence of 

a tool capable of measuring the level of technological capability of a pharmaceutical 

company. As no studies were found related to a tool with these characteristics, this research 

aimed to the suitability of an existing model of metric in order to meet the pharmaceutical 

industry. Aiming its validation as a tool for measuring levels of technological capability, it was 

applied in FQM, who served as the object of case study. For this purpose, an exploratory 

survey was conducted, with a qualitative focus, involving open and semi-structured 

interviews with 18 representatives of areas related to the pharmaceutical industry, in order to 

capture their expertise under the subject focused. The results showed that the main objective 

of this study was reached when the metric is shown adhering to processes that involve a 

pharmaceutical industry. As a practical contribution, through this study was obtained the 

technological positioning of the object of study and it was identified opportunities to improve 

its technological capabilities, being all aligned with the business strategy of the organization, 

and which also showed that the metric has the potential of being used as a tool for checking 

the alignment and the business strategies against those practiced. Another practical 

contribution to the business is that its application provides evidence to the managers about 

the technological positioning of a pharmaceutical company.   Finally, this research 

contributed to the theory, extending the studies of technological capability in emerging 

economies.  

Keywords: Metrics, innovation, technological capability, emerging economies 

(latecomers). 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1. CONTEXTO 

A inovação tecnológica tem sido reconhecida, no contexto atual, como o principal 

fator diferencial de competitividade entre empresas e países. Para a indústria farmacêutica, 

a busca permanente pela inovação é um dos principais fatores que explicam a sua dinâmica 

setorial e se configura como a verdadeira fonte de vantagem competitiva (BELL E PAVITT, 

1995). Entretanto, o processo inovativo, que envolve as etapas de desenvolvimento, 

produção, comercialização e distribuição de drogas é, segundo Radaelli (2008) 

extremamente caro, complexo e demorado, pois o custo para se desenvolver uma nova 

molécula varia de 800 milhões a 1,3 bilhões de euros com uma duração de até 13 anos. 

Desta forma, a inovação em medicamentos vem sendo realizada predominantemente por 

empresas de grande porte, que, por meio do controle de toda a cadeia produtiva e da 

obtenção de patentes, vêm obtendo a rentabilidade necessária para investir continuamente 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D), retroalimentando sua cadeia de inovações.  

As empresas globais, geralmente originárias de países desenvolvidos, adotam 

diferentes estratégias de P&D, tais como: aquisição de outras empresas com potenciais 

ativos de inovação; associações estratégicas com concorrentes; participação em redes 

tecnológicas com instituições de P&D e com firmas de biotecnologia (GADELHA, 2003; 

TEMPORÃO, 2003; BAETAS, BONTEMPO, QUENTAL 2004). Dentre as vantagens de ser 

uma empresa que opera em escala global, Frenkel et al. (2002) destaca: i) o domínio 

tecnológico (centros de P&D em locais estratégicos); ii) as economias de escala 

(determinação de centros de produção por fatores logísticos) e; iii) os ganhos 

organizacionais (venda de princípios ativos para filiais especializadas em produção).  

O Brasil encontra-se, segundo Frenkel et al. (2002)1 no estágio evolutivo II, 

caracterizado por uma base industrial de plantas de farmoquímicos (produção de insumos 

para fabricação de medicamentos).  

A indústria farmacêutica Brasileira investe majoritariamente na ponta da cadeia 

inovadora, ou seja, na comercialização, na logística e na presença nos pontos de venda, 

mas não em sua base de P&D (ANTUNES, 2004). Entretanto o segmento farmacêutico é 

considerado como o mais intensivo em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com alta 

relevância econômica (GADELHA, MALDONADO, VARGAS, 2008).  No Brasil, existe uma 
                                                             

1 Frenkel (1978) desenvolveu uma proposta de classificação dos estágios tecnológicos evolutivos da Indústria 
Farmacêutica, que são: Estágio I – P & D; Estágio II – Produção de Farmoquímicos (insumos para fabricação de 
medicamentos); Estágio III – Produção de Medicamentos e estágio IV – Marketing e Comercialização de 
Medicamentos. Frenkel (2002) afirma que a incorporação dos dois primeiros estágios tecnológicos evolutivos possibilita 
uma transposição de significativas barreiras à entrada, tanto econômicas como institucionais, no seleto grupo da 
Indústria Farmacêutica Inovadora. 
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forte e crescente dependência de importações neste complexo que provoca situação de 

vulnerabilidade da política social que pode ser danosa para o bem-estar da população, da 

mesma forma como também se observa uma fraca articulação entre os agentes do sistema 

de inovação e a ausência de políticas públicas articuladas de incentivo e mecanismos de 

financiamento à inovação (GADELHA, 2003).   

O modelo adotado pela maioria das empresas farmacêuticas brasileiras tem se 

mostrado insuficiente como estratégia de desenvolvimento tecnológico, pois existem 

conhecimentos que não se transferem e, por isso, precisam ser desenvolvidos internamente. 

Entretanto a aquisição de conhecimento não é linear, sendo derivada principalmente da 

capacidade de absorção da empresa (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

No Brasil, as atividades de pesquisa e desenvolvimento nas disciplinas científicas 

subjacentes à indústria farmacêutica restringem-se basicamente ao setor acadêmico e aos 

institutos de pesquisa ligados ao Ministério da Saúde. Devido à falta de foco da indústria 

nacional nos estágios iniciais de P&D, a produção de medicamentos no Brasil tem se 

mantido a partir de importações (ABIQUIF, 2011). 

Como demonstra o estudo de Chiaroni, Chiesa e Frattini (2008) o ingresso de novos 

atores no mercado farmacêutico, principalmente das pequenas empresas de biotecnologia 

e, ainda, o acesso a técnicas de vanguarda nos processos de P&D associadas às novas 

formas de organização da produção, vem alterando de forma significativa o ambiente 

competitivo. Neste novo cenário, surgem oportunidades para que empresas de países em 

desenvolvimento, como Índia, China e Brasil ingressem no seleto grupo de empresas 

farmacêuticas inovadoras.  

As transformações decorrentes deste cenário podem abrir as portas para o processo 

de emparelhamento tecnológico (catching-up) e para o desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas das empresas farmacêuticas dos países emergentes, que ainda se encontram, 

na sua maioria, em estágios básicos de capacidade tecnológica, com nenhum ou quase 

nenhum potencial de inovar.  

Apesar de o Brasil já apresentar estudos empíricos a respeito do acúmulo de 

capacidades tecnológicas em diversas indústrias (FIGUEIREDO, 2009b) nota-se a escassez 

destes estudos no processo de catching-up das empresas farmacêuticas brasileiras.  

Considerando que a inovação tecnológica apresenta-se como a principal estratégia 

para o desenvolvimento e manutenção de vantagens competitivas no setor farmacêutico 

(VIEIRA 2005) e, ainda, considerando que, na literatura examinada no contexto desta 

pesquisa, não foram encontrados quaisquer materiais acadêmicos relacionados à métrica de 

medição dos níveis de capacidade tecnológica específica para o segmento farmacêutico, 
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surge a motivação para este estudo que consiste em adequar uma métrica de capacidade 

tecnológica à indústria farmacêutica brasileira. 

 

1.2. PROBLEMA 

Como medir o nível de capacidade tecnológica de uma indústria farmacêutica 

Brasileira? 

 

1.3. OBJETIVO 

O objetivo principal da pesquisa é adequar uma métrica de medição dos níveis de 

capacidade tecnológica à indústria farmacêutica brasileira. 

Para atingir ao seu objetivo principal, este estudo explorou os seguintes objetivos 

intermediários: 

a) Identificar as características da indústria farmacêutica, com vistas a se propor 

atributos (funções tecnológicas) adequados à realidade do segmento, e seus 

respectivos níveis de capacidade tecnológica, tomando como referência as 

empresas dos países que se encontram na fronteira tecnológica inovadora do 

segmento farmacêutico; 

b) Construir uma proposta preliminar de métrica de medição dos níveis de capacidades 

tecnológicas para o segmento farmacêutico, e validá-lo junto a especialistas e 

profissionais do setor farmacêutico; 

c) Aplicar a métrica consolidada em uma empresa farmacêutica brasileira com objetivo 

de testá-la como ferramenta de medição dos níveis de capacidade tecnológica. 

 

1.4. SUPOSIÇÕES 

Como os níveis da métrica proposta, serão elaborados, tomando-se como referência as 

capacidades tecnológicas acumuladas nas empresas de países desenvolvidos que  

encontran-se na fronteira da inovação deste segmento, a métrica de capacidade tecnológica 

pode auxiliar as empresas farmacêuticas brasileiras a desenvolver estratégias de 

emparelhamento ou saltos tecnológicos.  
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1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O segmento farmacêutico é considerado o setor industrial cujas condições no país 

refletem uma tendência mundial. E a escassez de inovação no mercado interno, nos coloca 

um duplo desafio: de um lado, formular a política de medicamentos no âmbito da política 

nacional de saúde, que possibilite a oferta de medicamentos de qualidade a um baixo custo; 

e de outro, a política industrial, provendo medidas necessárias para estimular a 

competitividade no setor, de forma a acelerar o desenvolvimento do parque tecnológico das 

empresas farmacêuticas (BERMUDEZ, 1995, p.108). 

A inovação representa, para a indústria farmacêutica nacional, o aumento da 

competitividade e da capacidade tecnológica, com possibilidades de inserção no mercado 

mundial de produtos com maior valor agregado, além de apoiar as políticas de atendimento 

às necessidades de medicamentos da população (RADAELLI, 2008). 

A indústria nacional apresenta um perfil pouco inovador, considerando o esforço que 

deve ser realizado para manter competitividade ainda no mercado interno Casas (2009). 

Como contribuição para a indústria farmacêutica nacional, esta pesquisa fornece 

dados para ampliar o conhecimento acerca do processo de desenvolvimento tecnológico 

nas indústrias farmacêuticas nacionais.  Aprofundando-se nos estudos relacionados a 

processos de catching-up em países em desenvolvimento. 

De relevante para sociedade, este estudo pretende, através das pesquisas 

relacionadas a inovação, contribuir para a redução do déficit tecnológico do complexo de 

saúde Brasileiro. Yang et al. (2009) reforçam o entendimento desse cenário, observando 

que o parque tecnológico farmacêutico brasileiro tornou-se muito atrasado em relação aos 

países europeus e norte-americanos. De acordo com Henske e Biensen (2009) o sistema de 

saúde precisa inovar continuamente, porém a custos menores.  

A indústria farmacêutica brasileira representa 8% do PIB do País e figura entre os 

dez maiores do mercado mundial (GADELHA et al., 2008). Entretanto se mostra insuficiente 

em termos de desenvolvimento produtivo, sendo necessária a importação de grande parte 

de insumos para fabricação de medicamentos (ABIQUIF, 2011). O déficit da balança 

comercial chegou a ultrapassar os 3,5 bilhões de reais no qüinqüênio passado, traduzindo 

um aumento significativo das importações e um declínio das exportações (GADELHA, 2003) 

o que representa um déficit estrutural da balança comercial brasileira de fármacos e 

medicamentos.  

Como o processo de inovação nas empresas baseadas na ciência, como é o caso 

das indústrias farmacêuticas (GADELHA, 2008) emerge nos processos de acumulação e 
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aprimoramento das capacidades tecnológicas (FIGUEIREDO, 2009, p.4) que está 

fortemente relacionado com sua capacidade de gestão da inovação, e ainda, como não 

foram encontrados estudos referentes à medição dos níveis de capacidade tecnológica da 

indústria farmacêutica nacional, a relevância deste estudo surge na medida em que propõe 

a adequação de uma métrica específica para o setor farmacêutico. 

  

1.6. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Do ponto de vista geográfico, esta pesquisa delimitou-se às empresas do segmento 

farmacêutico com operações no Brasil. 

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa delimitou-se aos estudos sobre inovação, 

inovação tecnológica, capacidade tecnológica da firma baseados em processos de 

acumulação e aprendizado e métricas para medição dos níveis de capacidade tecnológica 

da indústria de economias emergentes de Paulo Figueiredo (2009b), focando na sua 

adequação apara o segmento farmacêutico. 

Do ponto de vista temporal, esta pesquisa teve inicio em janeiro de 2011 e foi 

finalizada em dezembro do mesmo ano com a aplicação da proposta de métrica na indústria 

farmacêutica nacional FQM. 

 A pesquisa de campo foi dividida em duas fases: A primeira fase teve inicio em 

janeiro de 2011 e término em setembro de 2011. Nesta fase, sob a luz do referencial teórico 

e apoiando-se nas entrevistas realizadas com especialistas do setor farmacêutico, foram 

obtidos os conhecimentos necessários para as adequações da métrica de capacidades 

tecnológicas ao segmento farmacêutico. 

 Na segunda etapa da referida pesquisa, que ocorreu no período compreendido entre 

novembro e dezembro de 2011, a métrica foi aplicada na indústria farmacêutica FQM, tendo 

como objetivo a sua validação como ferramenta de medição de nível de capacidade 

tecnológica. A aplicação da métrica refletiu o nível de capacidade tecnológica da FQM.  

A aplicação da métrica refletiu o nível de capacidade tecnológica da FQM no 2º 

semestre de 2011.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

No referencial teórico, serão apresentados conceitos referentes à inovação, inovação 

tecnológica, inovação no segmento farmacêutico no cenário internacional e nacional, 

capacidade tecnológica da firma e métricas para medição dos níveis de capacidade 

tecnológica em empresas de economias emergentes. Tais conceitos serão explorados 

considerando o contexto da era do conhecimento no ambiente nacional do segmento 

farmacêutico que tem suas empresas nacionais, na maioria, consideradas de 

desenvolvimento tecnológico tardio (latecomers). 

2.1. INOVAÇÃO 

A inovação tem sido tema central da teoria econômica desde o momento em que foi, 

pela primeira vez, introduzida como um elemento-chave na teoria de desenvolvimento 

econômico de Shumpeter. Em 1911, o conceito de inovação foi tratado pelo autor, em seu 

livro The Theory of Economic Development, revisado e publicado em inglês em 1934. 

Schumpeter descreve que o desenvolvimento é uma mudança espontânea e descontínua 

que altera e desloca de forma irreversível o estado de equilíbrio previamente existente 

(SCHUMPETER, 1985, p.47). Segundo o autor, na medida em que surgem 

descontinuamente novas combinações e processos, surge o fenômeno que caracteriza o 

desenvolvimento, dando origem a ideia da existência de uma linha divisória entre invenção e 

a inovação, estabelecendo que a inovação se diferencia da invenção por estar vinculada a 

um ganho econômico (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009, p.7). Schumpeter engloba no 

conceito de inovação a: i) Introdução de um novo bem; ii) Introdução de um novo método de 

produção; iii) Abertura de um novo mercado; iv) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas; v) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria 

(SCHUMPETER, 1985 p.48). 

Teece e Jorde (1990) de forma análoga, entendem a inovação por meio de etapas a 

serem percorridas antes de esta atingir o mercado. Para esses autores, o processo de 

inovação envolve: a busca, a descoberta, o desenvolvimento, a melhoria, a adoção e a 

comercialização de novos processos, produtos, estruturas organizacionais e procedimentos 

(ver Figura 1). 
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Drucker (1993) conclui que inovar é a questão-chave, pois abre as portas de novos 

mercados e possibilita o crescimento orgânico das empresas. Besanko et al. (2000) 

apontam o empreendedorismo como ação de inovação e afirmam que a vantagem 

competitiva origina-se na habilidade de uma empresa em explorar as oportunidades criadas 

pelo seu mercado. Picot e Reichwald et al. (2003) argumentam também que a inovação 

passa a ser um fator relevante que contribui para a diminuição da escassez de recursos, e 

permite que as organizações invistam seus recursos de forma mais eficaz e eficiente, 

destacando o fato de que a inovação de produtos é a que têm contribuído de forma 

relevante para o seu sucesso sustentável.  

Estudos realizados por Andreassi (2002) em 141 indústrias de diferentes setores, a 

fim de obter os fatores que discriminam seu grau de “inovatividade”, permitiram listar 

algumas características das empresas que conseguem lançar produtos com sucesso, 

relacionando-as com as que não conseguem a mesma taxa de sucesso em seus 

lançamentos, são elas: 

 

I. Maior percentual de despesa em P&D em relação ao faturamento; 

II. Maior quantidade de doutores, mestres e graduados por número de 

funcionários; 

III. Elevado número de patentes depositadas e/ou concedidas por total de 

funcionários; 

IV. Maior percentual de projetos de inovação finalizados; 

V. Melhor relação entre faturamento e número de funcionários; 

VI. Melhor relação entre lucro líquido e número de funcionários; 

Fonte: Adaptado de Teece e Jorde (1990). 

Figura 1 - O processo de Inovação de acordo com Teece e Jorde (1990) 
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VII. Redução de custos decorrentes de melhorias de processo por número de 

funcionários; 

VIII. Maior participação no mercado nacional. 

 

Já Figueiredo (2009) entende a inovação como o ato de unir diferentes tipos e partes 

de conhecimentos, transformando-os em novos produtos e serviços úteis para o mercado ou 

para a sociedade.  

Segundo Tigre (2006) os tipos de inovação dentro das empresas, podem ser 

classificados em: incremental, radical ou disruptiva. Enquanto a inovação incremental 

abrange pequenas melhorias de produtos ou processos, a inovaçao radical — ou disruptiva 

— abrange mudanças fundamentais que tornam o conhecimento existente obsoleto e, 

portanto, causa o que Schumpeter (1950) classificou como "destruição criativa".  

Quanto à origem da inovação, Tigre (2006) observa que dificilmente esta tenha fonte 

única e constitui-se do resultado da combinação de diversos fatores e pacotes tecnológicos. 

Um deles está na identificação de soluções particulares para clientes existentes ou 

potenciais, abrindo novos mercados. Ainda segundo Tigre (2006) a inovação pode estar 

presente num projeto de produto, no seu processo de fabricação, no seu modelo de 

negócios, no seu modo de relacionamento com os clientes, na sua logística de distribuição 

ou até mesmo no aprimoramento do design original. Para o autor, a empresa de estratégia 

inovadora necessita de significativa capacidade criativa e técnica, internamente ou através 

de privilegiado acesso a laboratórios e centros de pesquisa e de relação exclusiva com 

consultores e fornecedores de insumos, matéria-prima e serviços.  

Com relação ao processo de desenvolvimento, Tigre (2006) considera relevante 

observar que a disponibilidade de recursos externos em termos de infra-estrutura 

tecnológica é fundamental para a empresa que adota uma estratégia ofensiva. Neste 

sentido, muitas empresas de propósitos específicos são criadas para testar e aprovar uma 

nova tecnologia ou modelo de negócios original e, em caso de sucesso, a empresa criada é 

vendida a investidores de maior porte. Para tanto, o ciclo de vida do produto deve ser 

considerado e exige investimentos e capacitação gerencial que, em muitos casos, só são 

possíveis em organizações de maior porte. O autor entende que a adoção de estratégias 

ofensivas deve dar-se em empresas preparadas para investir no longo prazo e assumir os 

riscos.  

Quando uma empresa apresenta uma inovação sem os recursos necessários para 

implementá-la de forma correta, abre a guarda de seu mercado para concorrentes em 
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melhores condições de explorá-la. O posicionamento tecnológico reflete a decisão da firma 

de correr os riscos inerentes às incertezas da inovação tecnológica em troca da captura de 

ganhos monopolistas da possível diferenciação frente a competidores com posturas mais 

cautelosas (TIGRE, 2006). Por consequência, define a intensidade dos esforços de 

inovação da empresa e envolve a demarcação de como a empresa irá conduzir o processo 

de obtenção das tecnologias-chave para a sua estratégia empresarial. Neste referencial, 

para classificar a estratégia de posicionamento da firma, adotou-se a taxonomia proposta 

por Freeman e Soete (1997) que apresentam seis alternativas de postura tecnológica:  

I. Ofensiva: a empresa busca liderança tecnológica em determinado ramo da 

indústria;  

II. Defensiva: a empresa não quer correr os riscos de ser a primeira, mas 

seguirá rapidamente o inovador, aprendendo e oferecendo alternativas mais 

consistentes;  

III. Imitativa: a empresa copia produtos ou tecnologias existentes, sem 

pretensões de modificá-los;  

IV. Dependente: seguem explicitamente as demandas técnicas de outras 

empresas, limitando-se a operar eficientemente os equipamentos existentes;  

V. Tradicional: empresas que operam em setores de concorrência centrada em 

preços, muitas vezes de caráter artesanal e sem recursos e capacitações 

para projetos de longo prazo e grandes incertezas;  

VI. Oportunista: associada à exploração de um nicho de mercado ou à 

oportunidades temporárias, que não requeiram grandes investimentos em 

P&D.  

2.1.1. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Segundo a definição de Pavitt (1984) tecnologia deveria ser compreendida como um 

quantum de conhecimento retido por pessoas e organizações. Cohen e Levinthal (1990) 

explicam que a tecnologia na organização assumiu uma natureza complexa e difusa, que 

envolve múltiplos conhecimentos e processos de aprendizado individual e coletivo. Esse 

fenômeno se dá na medida em que os conhecimentos científicos passaram a ser mais 

abrangentes e profundos, bem como os aspectos organizacionais e institucionais 

específicos ao contexto nos quais eles se desenvolveram (DOSI, 1984; FIGUEIREDO, 2009; 

PAVITT, 1984; ROSENBERG, 1982).  

 Na Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2000) a inovação tecnológica de 

produto e de processo é conceituada da seguinte forma: Produto tecnologicamente novo é 
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aquele cujas características fundamentais diferenciam-se de todos os produtos previamente 

produzidos pela empresa. A inovação de produto também pode ser progressiva, e pode 

ocorrer por meio de aperfeiçoamento tecnológico de determinado produto já existente, cujo 

desempenho foi substancialmente aumentado ou aprimorado com o objetivo de se obter 

melhor desempenho ou um menor custo. Quanto à inovação tecnológica de processo, trata-

se de um processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado, considerando a 

introdução de determinada tecnologia de produção, manuseio ou entrega — novos ou 

aperfeiçoados — que podem envolver mudanças nas máquinas e equipamentos e/ou na 

organização produtiva, desde que acompanhadas de mudanças no processo técnico de 

transformação do produto (PINTEC, 2005). 

Ainda segundo a PINTEC (2005) com o desenvolvimento da ciência e sua 

incorporação em nosso dia a dia (aplicação em produtos e processos), a inovação obtida 

pelos métodos experimentais tradicionais, no sentido de desenvolver habilidades e de 

aprender fazendo, não é mais considerada a única alternativa, ou a alternativa mais 

recomendada. Além da necessidade de se compreender a forma como as ideias estão 

encadeadas, sob o aspecto do posicionamento pelo conhecimento científico, faz-se 

necessário levantar a diferença do significado de inovação no sentido lato, da inovação 

baseada em ciência (inovação tecnológica). Apesar de Schumpeter (1950) ter alertado que 

a inovação se refere a questões de organização e de mercado, a inovação na ciência e nas 

tecnologias presentes em produtos e processos assume uma crescente importância no 

paradigma tecnoprodutivo, conhecido como economia do conhecimento. Como 

complemento, deve-se entender o fenômeno técnico, separando “técnicas” de “tecnologia”. 

Da etimologia grega téchne, técnica significa habilidade ou destreza, um método específico 

para desempenhar uma atividade artística (LEMOS, 2000). Figueiredo (2009b) observa que 

tecnologia é o resultado e a extensão da técnica, e representa o conhecimento acumulado 

do uso das técnicas. Desta forma, conforme Figueiredo (2009b, p. 20) “tudo é técnica, mas 

nem toda técnica é tecnologia”. 

Referindo-se a tecnologia nas firmas, observa-se que as atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento - P&D contribuem para a geração de conhecimentos tecnológicos, pois 

partem da resolução de problemas científicos e tecnológicos por meio das atividades de 

desenvolvimento experimental, de pesquisa aplicada e de pesquisa básica. P&D é 

fundamental para geração de novos conhecimentos e também o desenvolvimento da 

capacidade de absorção da firma, dado que esta depende de acumulação e das 

características do conhecimento tecnológico (FURTADO, 2000). Os estudos de Chesbrough 

e Teece (1996) e de Sivadas e Dwyer (2000) indicam que as inovações tecnológicas podem 

ser divididas em: autônoma versus sistêmica, ou em incremental versus radical.   
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As inovações sistêmicas e radicais desencadeiam novas trajetórias tecnológicas que 

precisam de um longo e incerto processo de difusão até se transformarem em produtos e 

serviços comercializáveis (DOSI, 1984). Já as inovações autônomas e incrementais podem 

ser realizadas independentemente de outras inovações na cadeia produtiva. 

A mudança técnica inovadora tem sido considerada, desde a revolução industrial, 

como imprescindível para o desenvolvimento e fortalecimento econômico nos países 

industrializados. Tem-se buscado o lançamento de novos produtos ou processos com vistas 

a incrementar a produtividade, fazendo com que as empresas renovem sua capacidade 

tecnológica, possibilitando manter vantagens competitivas no mercado (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1998).  

Bell e Pavitt (1995) em versão aprimorada da taxonomia proposta por Pavitt (1984) 

mostram que os setores e empresas têm padrões de inovação que influenciam seus 

posicionamentos tecnológicos, a saber: i) dominadas por fornecedores, nas quais as 

inovações se originam quase que exclusivamente de fornecedores de máquinas e insumos 

de produção; ii) intensivas em escala, o que exige um domínio amplo de tecnologias de 

processo e produto e que envolvem o desenvolvimento incremental a partir da base da 

experiência precedente; iii) intensivas em informação, cujo processo de inovação abrange o 

desenho, construção, operação de complexos sistemas de informação e está baseada na 

experiência e nas inovações incrementais; iv) baseadas em ciência, com desenvolvimento 

tecnológico de fronteira e elevados investimentos em P&D próprio, e fortemente dependente 

do conhecimento que emerge da pesquisa acadêmica; v) ofertantes especializadas de 

máquinas, equipamentos e sistemas de automação para complexos sistemas de produção, 

cuja inovação vem da experiência e necessidades específicas de usuários avançados.  

A partir do exposto, percebe-se a grande variedade de estratégias de 

posicionamento tecnológico. Essa variação influencia diretamente no resultado financeiro da 

firma, gerando impactos econômicos de grande relevância para a sustentabilidade da 

empresa. Conclui-se então que a inovação não deve envolver somente conhecimentos 

tecnológicos, mas também conhecimento em outras áreas da organização (LARANJA, 

SIMÕES & FONTES 1997). 

 

O manual de Oslo (2006) ressalta a importância da inovação nos indicadores financeiros 

da organização, cujos impactos são os seguintes: 

I. Proporciona a substituição de produtos descontinuados, possibilitando a 

manutenção ou até mesmo a ampliação do faturamento econômico;  
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II. Possibilita a aumento do portfólio de produtos, que pode ser dentro ou fora do 

campo do produto principal, representando uma estratégia importante de 

diversificação e trazendo  benefícios de cunho financeiro através da ampliação 

da linha de produtos; 

III. Pode proporcionar o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, 

beneficiando a imagem da empresa perante a sociedade;  

IV.  A inovação pode manter e aumentar mercados através de novos grupos-alvos 

domésticos, assim como também aumentar a flexibilidade e a agilidade da 

produção, reduzindo seus custos com insumos, matéria-prima, energia e mão-de-

obra.  

A partir dos impactos econômicos listados, Tid, Bessant e Pavitt (2008) alertam para 

fatores que a empresa deve dar ênfase, com a preocupação de manter os benefícios 

propiciados pela inovação tecnológica, ressaltando a importância do conhecimento tácito 

envolvido no processo de inovação que é mais difícil de ser copiado, concluindo que a 

inovação deve ser protegida através do segredo.  

Para se medir o grau de inovação da firma, segundo, Patel e Pavitt (1997) e Sbragia 

(1986) existem indicadores tradicionais de inovação que são comumente utilizados e podem 

fornecer dados sobre os impactos econômicos da inovação na firma, são eles: 

I. Indicadores macroeconômicos: A inovação pode ser apontada a partir da 

balança de pagamentos em tecnologia e da exportação de produtos de alta e 

média tecnologia, sua principal intenção é avaliar a maturidade no processo de 

gestão da inovação. 

II. Monitoração direta da inovação: Trata da contabilização e classificação de 

anúncios de descobertas de novos produtos publicados na mídia especializada. 

III.  Indicadores bibliométricos: Tratam da contabilização de artigos científicos ou 

citações em artigos científicos de inovações realizadas. 

IV. Patentes: Representa o resultado do processo inovativo, sendo um dos mais 

apropriados para mensurar a dimensão da mudança tecnológica. Em geral, 

segundo Archibugi (1992) o que é patenteado significa realmente uma inovação. 

V. P&D: Mede o percentual de gastos com P&D em relação ao faturamento bruto. 

Este indicador é significativo para avaliar com que intensidade a firma prioriza a 

estratégia de inovação e, na maioria das vezes, também relaciona a inovação 

com o crescimento do faturamento bruto.  
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VI. Técnicas semiquantitativas: Tratam, respectivamente, das técnicas que 

procuram converter em uma unidade de métrica as impressões de pessoas sobre 

o desempenho da atividade de P&D. 

Neste capítulo, foram abordados os principais indicadores que mensuram o impacto 

econômico da inovação na empresa. Contudo, os resultados a serem avaliados, em muitos 

casos, estão diretamente ligados à forma como é feita a gestão da inovação. A estratégia de 

gestão da inovação reflete como ocorrem os processos de inovação de forma que se possa 

efetivamente alcançar os benefícios econômicos gerados pela inovação tecnológica.  

Os indicadores tradicionais apresentados neste referencial formam a base conceitual 

para a elaboração de métricas de medição do grau de inovação de uma empresa. Esta 

pesquisa buscou, da mesma forma que o indicador relacionado a ‘técnicas semi-

quantitativas’ de Archibugi (1992), converter em uma unidade de métrica de posicionamento 

em níveis de capacidade tecnológica, desde o básico até o mais avançado, as impressões 

de pessoas sobre as características próprias da empresa, relacionadas às suas 

capacidades tecnológicas acumuladas em  produto, máquinas e equipamentos e operações 

industriais. Como o objetivo principal é ajustar uma métrica de capacidade tecnológica para 

indústria farmacêutica, para aprofundar os estudos relacionados a este segmento, no 

próximo capitulo apresenta-se uma abordagem específica da inovação na indústria 

farmacêutica. 

 

2.1.2. INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 A inovação na indústria farmacêutica tem um caráter diferenciado em relação a 

outros segmentos. Por ser considerado intensivo em tecnologia e P&D, segundo Frenkel 

(1978) inovar neste segmento representa uma condição primordial para sobrevivência e 

desenvolvimento sustentável da organização. A descoberta de novos medicamentos tem 

grande importância na lucratividade e representa a principal estratégia de ascensão de 

negócio, com a abertura de novos mercados que proporcionam grande lucratividade.  

Entretanto, a inovação na indústria farmacêutica não pode ser considerada apenas 

como um processo de P&D de um novo medicamento. As empresas farmacêuticas que 

atualmente lideram o desenvolvimento científico e comerciais são corporações centenárias 

que, durante sua expansão, foram influenciadas por ambientes e instituições nacionais e 

internacionais, se não em toda sua evolução interna, pelo menos na base e nos 

requerimentos de ligação das pesquisas acadêmicas com as necessidades da indústria. A 

Figura 2 ilustra a cronologia da evolução da indústria. 
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Segundo Radaelli (2008) para melhor se compreender essa evolução, pode-se dividi-

la em três ciclos principais: 1) Primeiro ciclo (estágios iniciais, de 1850 a 1945); 2) Segundo 

ciclo (consolidação das empresas líderes, 1945 a 1980); 3) Terceiro ciclo (de 1980 aos dias 

de hoje). Cada um desses ciclos captura e representa a influência de fatores exógenos à 

indústria em um ambiente de contínua mudança intra-setorial, sobretudo no que se refere às 

estratégias de aprendizado em regimes sob substituição tecnológica difusa.  

 

Fonte: Barreiro e Fraga (2008) 

Figura 2 - Cronologia da Evolução da Indústria 
Farmacêutica 
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2.1.2.1. PRIMEIRO CICLO: DE 1850 A 1945 — ESTÁGIOS INICIAIS  

Nessa época, o processo de descoberta de medicamentos era conduzido por 

famílias de pequenos farmacêuticos2 e a química analítica3 foi a ferramenta utilizada para 

isolar componentes terapêuticos presentes nas plantas. O sucesso alcançado com esse 

mecanismo aumentou as questões em torno de como disseminar processos e padrões 

homogêneos de cura e de efeitos colaterais. Algumas empresas como Schering AG, 

Boehringer Ingelheim e Merck iniciaram a produção em larga escala e sob padrões 

uniformes (LACASA, 2003). O Quadro 1 resume o conhecimento existente e como os 

agentes envolvidos com a atividade farmacêutica incorporavam novas competências nesta 

etapa inicial da indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2
Nesse período, as responsabilidades entre os farmacêuticos e os médicos eram definidas e o Estado garantia aos 

farmacêuticos a responsabilidade de produzir e comercializar os produtos prescritos pelos médicos. 
3
 Estuda princípios e métodos para a identificação das substâncias ou de misturas de uma amostra de material. 

Quadro 1 - Evolução do conhecimento na indústria farmacêutica — 

primeira fase (1850-1945) 

Fonte: Radaelli (2008). A nova conformação setorial da Indústria Farmacêutica Mundial 
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Nessa fase, a liderança se estabelecia a partir de acúmulo de conhecimento em 

relação à química sintética, o que permitiu a Alemanha, liderar a indústria farmacêutica até a 

Primeira Guerra Mundial ao abastecer 80% do mercado mundial de produtos farmacêuticos 

(MALERBA; ORSENIGO, 2001). McKelvey e Orsenigo (2001) e Lacasa (2003) observam 

que a emergência paralela do setor de corantes sintéticos naquele país, além de atender à 

demanda da crescente indústria têxtil, gerou um importante produto: o carvão, cujos 

compostos podiam ser usados como matéria-prima para a produção de desinfetantes, 

explosivos, plásticos e o mais importante: produtos farmacêuticos. 

Em 1877, as empresas passaram a aplicar, na produção dos medicamentos, as 

mesmas tecnologias utilizadas nas sínteses químicas, com destaque para empresas como 

Ciba, Bayer, Basf, Sandoz e Hoechst. Neste ano, a Alemanha teve sua primeira lei de 

patentes, o que provocou um forte impacto no setor químico como um todo na medida em 

que tal fato estimulou a continuidade dos investimentos em pesquisas.  

Nos Estados Unidos ainda não havia integração entre a indústria química e a 

produção de medicamentos. Não se realizavam pesquisas nas empresas (in-house) para 

descobrir novos medicamentos. As primeiras descobertas eram feitas em laboratórios 

acadêmicos e em hospitais universitários. A participação das empresas químicas neste tipo 

de procedimento de busca de medicamentos limitava-se ao apoio, financiamento ou 

contratação de alguns professores dedicados ao desenvolvimento de processos produtivos 

e de comercialização de seus produtos4.  

A mudança nesse cenário deu-se em 1920 nos Estados Unidos e no Reino Unido a 

partir de duas importantes descobertas: A penicilina e a primeira sulfonamida (Prontosil)5. 

Segundo Achilladellis  e Antonakis (2001) o advento da guerra aliado à forte eficácia dessas 

drogas, e o fato do princípio ativo não ser protegido por patente fizeram com que a linha das 

sulfonamidas se disseminasse velozmente no que diz respeito à exploração comercial pelas 

divisões farmacêuticas das grandes empresas químicas.  

Nove anos depois, foi descoberto o composto específico da penicilina, fazendo com 

que os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra interviessem no processo de 

desenvolvimento para convencer as empresas a produzirem em larga escala, fato que 

                                                             

4
 Em função da transição dos laboratórios para as atividades de P&D em escala industrial, as empresas buscavam 

desenvolver estratégias para recrutar trabalhadores com alguma experiência científica, o que indicava o 

estabelecimento de laboratórios científicos industriais e a aplicação industrial de princípios científicos. 

5
 Embora a comercialização do Prontosil pela empresa Bayer (IG Farben nessa fase) tenha começado em 1935, os 

projetos de pesquisas tiveram início ainda em 1928. 
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ocorreu somente em 1942 através de colaborações entre vários laboratórios farmacêuticos, 

levando esses países a assumirem a liderança sobre a Alemanha. 

No Brasil, devido à necessidade do emprego de matérias-primas importadas como 

enxofre, nitratos e compostos clorados, a produção dos produtos de origem mineral teve 

início tardio, tendo ocorrido entre 1890 e 1950. Segundo Ribeiro (2000) o início do 

desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil guarda forte relação com a instituição 

da saúde pública, das práticas sanitárias de prevenção e combate às doenças infecciosas e, 

em especial, com as instituições de pesquisa básica e aplicada. O autor revela ainda que o 

poder público teve uma participação decisiva para o desenvolvimento industrial 

farmacêutico, pois disponibilizou recursos para alguns dos primeiros laboratórios 

farmacêuticos.  

No final de 1920, o Instituto Vacinogênico e o Butantan eram as instituições 

encarregadas da fabricação de produtos biológicos em São Paulo. O primeiro focado na 

produção de vacinas para varíola e o segundo para a produção de vacinas contra a peste e, 

mais tarde, com o advento dos trabalhos realizados por Vital Brasil, a produção de soro 

contra picadas de cobras, aranhas e escorpiões. 

 



33 

 

2.1.2.2. SEGUNDO CICLO: DE 1945 A 1980 — CONSOLIDAÇÃO DAS 

EMPRESAS LÍDERES  

Logo após a Segunda Guerra Mundial e até o início de 1980, o setor farmacêutico, 

assim como a maioria das economias dos países desenvolvidos, teve sua hegemonia. No 

período da guerra, os Estados Unidos e o Reino Unido estabeleceram pesquisas conjuntas, 

com foco comercial, envolvendo mais de 20 empresas, acompanhadas pelos organismos 

oficiais de saúde e agricultura, além das universidades de ambos os países. Radaelli (2008) 

observa que, dessa forma, sedimentou-se um ambiente econômico-competitivo criado para 

desenvolver a penicilina, o que acabou por definir e delinear a principal característica desta 

indústria (ver Quadro 2). 

Quadro 2 - Evolução do conhecimento na indústria farmacêutica — segunda 

fase (1945-1980) 

Fonte: Radaelli (2008). A nova conformação setorial da Indústria Farmacêutica Mundial 
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Observa-se que a reorganização e a liderança em P&D das empresas se alinharam 

às mudanças e à nova conformação da indústria farmacêutica. Além disso, segundo 

Radaelli (2008) observa-se um reconhecimento por parte do governo dos Estados Unidos 

com a criação do National Science Foundation, em 1946, para o financiamento da pesquisa 

acadêmica. Mowery e Rosenberg (1998) observam e apontam a existência de incentivos 

para que os laboratórios dos EUA utilizassem centros de P&D na Inglaterra para se 

beneficiarem do potencial acadêmico daquele país.  

Esta deslocalização inovativa, segundo os autores, representou um exemplo único 

de uma substancial descentralização rumo ao exterior, antes mesmo de as empresas 

estadunidenses se tornarem multinacionais em produtos e vendas. Outra fonte de incentivo 

às pesquisas se deu por meio do escritório de patentes dos EUA, que passou a fornecer 

proteção para patentes criadas a partir de produtos naturais. Esta providência passou a 

impedir impactos negativos em virtude de imitação. 

A partir desse ambiente favorável à descoberta de novos princípios ativos, 

importantes classes de medicamentos foram oferecidas no mercado como diuréticos e 

poderosos antibióticos, apesar do baixo conhecimento biológico sobre a fisiopatologia de 

doenças específicas. A esse processo de diversificação de produtos em várias classes 

terapêuticas, seguiram-se outros processos de inovações incrementais, desenvolvimento de 

terapias análogas, imitação, genéricos e licenciamentos. Neste ambiente, segundo Malerba 

e Orsenigo (2001) as empresas obtiveram importantes vantagens competitivas, uma vez 

que era necessário organizar e controlar uma série de ativos complementares como 

administração em larga escala de testes clínicos, marketing, distribuição e canais de 

comercialização. Por fim, Radaelli (2008) ressalta que, nesse ciclo relativamente estável, 

ficou marcado o caráter internacional da indústria farmacêutica, sendo que as maiores e 

mais inovadoras se fortaleceram e estabeleceram redes de cooperação com firmas locais 

através de comercialização. 

No Brasil, a partir do ano 1950, o perfil do segmento farmacêutico mudou 

sensivelmente em função da adoção de medidas e planos desenvolvimentistas, ocorridos na 

gestão do presidente Juscelino Kubitschek e no Governo militar. Neste período, abriram-se 

oportunidades às empresas de capital estrangeiro, possuidoras de maior conhecimento 

(know-how) e recursos financeiros, enfraquecendo o desenvolvimento das empresas 

nacionais do setor.  
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2.1.2.3. TERCEIRO CICLO: DE 1980 AOS DIAS DE HOJE  

Radaelli (2008) ressalta que a revolução do conhecimento associado à revolução 

molecular transformou, globalmente, os processos de aprendizado e descoberta. Este novo 

contexto passou a demandar um conjunto de habilidades e práticas organizacionais, 

envolvendo cientistas em várias disciplinas, além da criação de uma rede de alianças entre 

os diferentes atores ligados à indústria.  

Zucker e Darby (1997) ressaltam a importância desses vínculos com a área 

acadêmica e o conhecimento especializado em diversas disciplinas. O início da terceira fase 

do ciclo se deu a partir do avanço científico da biotecnologia e foi marcado por investimentos 

realizados pelas empresas privadas de países desenvolvidos (ver Quadro 3). Estas 

empresas definiram um conjunto de estratégias envolvendo incentivos financeiros e não 

financeiros para atrair cientistas para os departamentos internos de P&D ou para firmar 

acordos de cooperação.  

Quadro 3 - Conhecimento na indústria farmacêutica — terceiro ciclo 

Fonte: Radaelli (2008). A nova conformação setorial da Indústria Farmacêutica Mundial 
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Lacetera (2000) acrescenta que esses cientistas deviam ter vínculos com entidades 

acadêmicas, visando à interação universidade–empresa por meio da produção científica. 

O  autor aborda, de forma sequencial, um conjunto de estratégias adotadas pelas 

empresas dos países desenvolvidos no que se refere ao período recente incluso no terceiro 

ciclo. Nesta fase, as ciências biológicas desenvolveram pesquisa nas áreas da biologia 

molecular, fisiologia e farmacologia, caracterizando o que se chamou de revolução 

biotecnológica, constituída de avanços científicos que possibilitaram o surgimento de 

empresas com capacidade para agregar a revolução do conhecimento às novas tecnologias.  

Desta época, destaca-se a descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA pelos 

cientistas Watson e Crick, em 1953 e, em 1973, foi clonado o primeiro gene, caracterizando 

a viabilidade de manipular o conteúdo genético de organismos vivos e viabilizando a 

aplicação industrial para a produção de proteínas celulares com potencial terapêutico. Este 

processo, segundo Hulse (2004) agregou-se imediatamente à engenharia genética e foi 

nomeado tecnologia do DNA recombinante (DNAr).  

Os laboratórios tornaram-se aptos a criar proteínas específicas, com estrutura 

molecular igual às versões naturais produzidas no corpo e com elevado potencial de serem 

usadas como medicamentos terapêuticos. Radaelli (2008) afirma que a vanguarda científica 

na biotecnologia ocorreu nas universidades e nos institutos públicos de pesquisa, 

caracterizando uma mudança institucional no locus inovativo.  

Gilsing e Nooteboom (2004) informam que algumas empresas que não foram 

capazes de promover aproximação com cientistas e com universidades não conseguiram 

obter bons resultados na segunda onda de novas técnicas.  

Nesse ciclo, novos valores foram apropriados, tais como: marca, base de clientes e 

fidelidade, decorrentes do trabalho de marketing. Da mesma forma, a indústria farmacêutica 

passou a adotar os recursos de marketing como critérios de escolha dos corretos canais de 

distribuição.  

A evolução histórica e econômica da inovação evocou uma nova conformação na 

pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica. A Figura 3 mostra o aumento das 

empresas de biotecnologia, decorrente deste novo cenário. 
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A década de 1980, marcada pela estagnação econômica, reduziu o ímpeto produtivo 

da maioria das empresas, que preferiam apostar em aplicações financeiras. Radaelli (2008) 

observa que, entre 1980 e 2000, as empresas farmacêuticas nacionais passaram pelos 

seguintes tipos de dificuldades: 

i. Controle de preços do governo; 

ii. Lei de patentes reforçando os monopólios; 

iii. Dificuldade de acesso à mídia; 

iv. Baixo prestígio dado aos produtos nacionais em comparação com os 

importados; 

v. Ausência de políticas industriais de longo prazo, que poderiam permitir 

investimentos e dinamização do setor; 

vi. Aumento do grau de exigência na concessão de registros de novos 

medicamentos por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Yang et al. (2009) reforçam o entendimento desse cenário, observando que o parque 

tecnológico farmacêutico brasileiro acabou tornando-se muito atrasado em relação aos 

países europeus e ao norte-americano. Para obterem, de forma rápida, adequada 

infraestrutura, tecnologia e mão de obra, com o intuito de se tornarem mais competitivas no 

mercado, as empresas nacionais começaram a investir em projetos de parceria de P&D, 

sendo que a maioria das parcerias foi realizada com pesquisadores das universidades e 

Figura 3 - Número de empresas de biotecnologia nos EUA e na Europa 

Fonte: Ernst & Young Annual Biotech Reports e IMS Health (2009) 

Empresas de Biotecnologia 
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institutos de pesquisa públicos, uma vez que eles apresentam corpos técnicos competentes, 

linhas de pesquisa de topo e tecnologia superior. 

A literatura tem reforçado a necessidade de se criarem redes fortes de colaboração, 

o que constitui uma estratégia inevitável para as empresas de biotecnologia. No entanto, 

Chiaroni et al. (2008) afirmam que poucas contribuições têm focado mais profundamente no 

“como” colaborações nos processos biofarmacêuticos são organizados na prática.  

O advento da biotecnologia em 1980 revolucionou profundamente tanto as práticas 

de pesquisa e desenvolvimento quanto os processos de inovação nesta indústria, tendo em 

vista que a biotecnologia requer uma capacidade de suportar e integrar inúmeras disciplinas 

científicas e tecnológicas, tais como genética, imunológica, bioquímica, ciência da 

computação, física, engenharia mecânica, óptica, dentre outras (BYERLEE; MAREDIA, 

1999). Esta revolução trouxe dois efeitos: 

  

i. Na estrutura e na divisão do trabalho;  

ii. No gerenciamento e organização dos processos de inovação da indústria 

biofarmacêutica.  

Ao mesmo tempo, este momento provocou o surgimento e a proliferação de novas 

empresas altamente especializadas em poucas disciplinas e focadas no desenvolvimento de 

tecnologias específicas, como bioinformática e radiologia de alta definição (CHIARONI; 

VOTTORIO; FRATTINI, 2008). 

O estudo de Radaelli (2008) dá ênfase às grandes empresas, que investem 

pesadamente em P&D, e revela que essas detêm a maior parte das patentes farmacêuticas 

e desfrutam do poder de mercado durante o vigor dessas patentes.  

Segundo Schwartzman (2001) para uma empresa farmacêutica ser considerada como 

inovadora, é preciso ter a competência para gerir uma série de atividades complexas, como: 

pesquisa, desenvolvimento, toxicológica, clínica médica, segurança, regulatória, 

comercialização e marketing. A inovação se mostra, portanto, como um processo não linear, 

porém sequencial, com uma dose de ordenamento. A inovação, na indústria de 

medicamentos, representa a forma como as posições de liderança se estabelecem, 

conformando toda a dinâmica competitiva do setor6 Vieira (2005).  

                                                             

6 A pesquisa de fármacos se desenvolve dentro de uma lógica industrial que requer a integração de toda a cadeia, que 

vai desde a identificação de princípios ativos à elaboração de fármacos e a sua aprovação através de muitos testes, 

envolvendo fornecedores e prestadores de serviço externo, e questões de propriedade intelectual que ainda são pouco 
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Radaelli (2008) aponta para o fato de que para as líderes do ranking farmacêutico, a 

competição não está no preço, mas no marketing e na inovação, fundamentada 

principalmente em P&D, ratificando que as dez maiores que respondem por 55% das 

vendas mundiais, originam-se principalmente dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Reino 

Unido e dominam o mercado para medicamentos com prescrição (o mais lucrativo). Ainda 

segundo o autor, em termos de estrutura de mercado (consumo), a maior parte das vendas 

globais de produtos farmacêuticos ocorre nos países da tríade — Estados Unidos, Japão e 

Europa — com 88% das vendas globais. Sendo que o principal mercado, que responde por 

45% do consumo, de um mercado global de US$ 643 bilhões, são os EUA. Para ilustrar a 

complexidade do processo de P&D do segmento, a Figura 4 mostra o arcabouço de 

Chiaroni, Vottorio, Frattini (2008) que representa o modelo de descobrimento e o processo 

de desenvolvimento em uma indústria farmacêutica. 

 

Identificação e validação da base genética da doença 

A etapa de identificação objetiva esclarecer a sua interação com o organismo como 

um todo, assim como visa apurar a existência de direitos de propriedade intelectual 

daquelas substâncias na base de dados pública. 

Identificação do composto para tratamento da doença 

Após a etapa anterior do arcabouço do autor, a pesquisa precisa identificar o 

composto que apresenta os efeitos desejados no tratamento da doença alvo do estudo. Tal 

composto representa o princípio ativo da droga a ser desenvolvida. A fase de otimização 

adiciona, ao composto, as demais substâncias incluídas na formulação da droga, visando 

proteger, suportar e melhorar a estabilidade do princípio ativo e aumentar a resposta do 

paciente ao medicamento. 

                                                                                                                                                                                              

usuais nos meios científicos brasileiros. Ver SCHWARTZMAN, S.: A Pesquisa Científica e o Interesse Público. Revista 

Brasileira de Inovação p. 368. Rio de Janeiro: FINEP, 2001.  

 

Fonte: Chiaroni, Vottorio e Frattini (2008) 

 

Figura 4 - Processo de P&D na Indústria Farmacêutica 
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Testes pré-clínicos 

Visam avaliar os efeitos, especialmente em animais não humanos (in vivo testing), 

dos mecanismos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e a toxicidade da nova 

droga. O pré-requisito para a realização destes testes é a aprovação das agências 

governamentais. 

Testes clínicos 

A nova droga passa a ser testada em humanos, considerando um grupo de 20 a 80 

pessoas saudáveis, visando avaliar a sua segurança e a dosagem adequada. Em seguida, a 

nova droga é aplicada a um grupo de 100 a 300 afetadas pela doença alvo, visando avaliar 

sua eficácia e identificar os possíveis efeitos colaterais de curto prazo, além dos riscos na 

utilização.  Na sequência, a amostra é ampliada para entre 1.000 e 3.000 pacientes, visando 

confirmar a efetividade da droga e avaliar a relação benefício-custo da sua aplicação. Se as 

três fases forem bem-sucedidas, as agencias públicas aprovam sua entrada no mercado. 

Atividades pós-aprovação 

Teste das atividades relacionadas à compra, produção, à logística, ao marketing e às 

vendas da nova droga. Essa fase também prevê testes pós-marketing do desempenho da 

droga ao longo de todo o seu ciclo de vida para dimensionar riscos e benefícios eventuais, 

conhecido como Farmacovigilância.   

A descrição dos processos de P&D e ciclos e estágios de desenvolvimento da 

indústria farmacêutica no contexto mundial denotam a sua evolução durante os seguidos 

eventos que marcaram a transformação deste segmento, servindo de base como referencial 

teórico e para o enriquecimento desta pesquisa. A partir das experiências e transformações 

observadas no setor farmacêutico global, será feita uma análise comparativa com o 

segmento farmacêutico brasileiro, aprofundando-se antes no conceito de a inovação no 

contexto das economias emergentes, em que estão inseridas as indústrias farmacêuticas 

nacionais, considerando suas características diferenciadas das economias em 

desenvolvimento.  

 

2.1.3. A INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DOS PAÍSES 
EMERGENTES 

Com relação a inovação na industria farmacêutica, Pavitt (1984) afirma que a 

acumulação tecnológica leva ao desenvolvimento de estruturas oligopolistas. Para autores 

como Horrobin (2000) e Melese et al. (2009) o setor farmacêutico pode ser caracterizado 

como um oligopólio tendo em vista que algumas grandes empresas farmacêuticas 



41 

 

influenciam o comportamento de todo o mercado.  Yang (2010) realizou estudo exploratório 

sobre este cenário e observou que a indústria farmacêutica global possui aproximadamente 

10 mil empresas, porém, apenas cerca de 100 delas são responsáveis por 90% do mercado 

de medicamentos. Esta concentração se deve essencialmente ao resultado de processos de 

fusão e aquisição (CLOODT et al., 2006).  

A liderança do mercado de empresas farmacêuticas concentra-se nas multinacionais 

de grande porte, principalmente, formadas nos EUA e na União Européia. Dentre essas 

líderes, nota-se que as oito maiores do ranking representam 40% da receita global de 

vendas; o equivalente a US$ 250 bilhões, tendo os Estados Unidos como líder com 47% do 

deste mercado, se posicionando também como líder global na descoberta de novos 

medicamentos, detendo a patente de 35% dos produtos lançados; seguido por Japão (19%); 

Alemanha (10%) e França (9%) (IFPMA, 2007).  

Outras pesquisas revelam como empresas farmacêuticas das diversas novas 

economias industrializadas (NEIs) conseguiram entrar em mercados internacionais e ganhar 

tecnologia a fim de ascender neste negócio (HOBDAY et al., 2004; ALTENBURG et al., 

2008) como são os casos da China, Coréia e Índia. Ainda segundo os autores, após 1980, a 

China obteve um crescimento de 50% no seu mercado farmacêutico, devido a estratégia de 

investimentos em P&D. Os autores alertam que o fato não significa que o país seja 

altamente inovador, já que somente 11% das patentes de empresas chinesas em 2006 

foram consideradas verdadeiramente inventivas (IERMA, 2009). Em contraposição, a Coréia 

posiciona-se como líder das economias de alta tecnologia, ocupando o 10º lugar no ranking 

mundial de países inovadores dentro do setor farmacêutico (IERMA, 2009).  

Estudos empíricos realizados por Bartlett e Ghoshal (2000) especialmente sobre a 

Farmacêutica Indiana RAMBAXI, demonstram que até é possível, para a indústria de 

desenvolvimento tardio (latecomer), realizar o emparelhamento tecnológico (catching up) e o 

aprimoramento da eficiência na fabricação, marketing, logística, e obter sucesso em vendas 

no mercado. O processo de catching up acelerou o cresimento da firma e o lucro obtido, a 

partir deste sucesso, pôde ser direcionado aos processos de P&D.  

Para criar um caminho favorável ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, é 

preciso uma série de iniciativas tanto da parte das empresas ingressantes como dos 

governos, no sentido de criar um ambiente econômico institucional favorável. Coriat (1992) 

sugere a existência de outro caminho, uma sequência invertida conhecida como “al revés”. 

Para o autor, tal processo tem início com atividades de busca de demanda (ouvindo os 

consumidores, avaliando o mercado), criando ajustes no sistema de produção e culminando 

no desenvolvimento de pesquisa básica experimental, podendo resultar em inovação de 
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produto, gerando novos aprendizados traduzidos em inovações mais complexas e 

oportunas.  

A indústria farmacêutica no Brasil, que teve o seu nascimento e desenvolvimento 

entre 1890 e 1950, relacionado principalmente a pesquisas incentivadas pelo governo 

Brasileiro, não é muito desenvolvida, com fraca vocação à inovação possuindo alguma 

capacidade de formular e sintetizar algumas substâncias ativas utilizadas na fabricação de 

produtos finais (especialidades terapêuticas), porém com grande dependência de tecnologia 

importada, principalmente de matérias primas e insumos utilizados na fabricação de 

medicamentos (RADAELLI, 2008). Como consequência, a produção interna de 

medicamentos tem-se mantido a partir de importações, pois, 82% das matérias primas são 

importadas (ABIQUIF, 2011). O autor alerta o risco desta estratégia, ressaltando que tal 

opção torna o país um eterno dependente de tecnologia importada. Corroborando do 

Radaelli (2008) Bell e Pavitt (1995) afirmam que existem conhecimentos que não se 

transferem com a simples aquisição, é preciso ter a capacidade de absorver o conhecimento 

externo.  

Para Tabak (2003) não existe foco nas atividades de P&D no Brasil. As prioridades 

estão direcionadas às ações de mercado (marketing e comercialização), pois não se tem, 

até o momento, nenhuma patente de grande relevância no segmento farmacêutico, 

genuinamente brasileira, apesar da imensa biodiversidade aqui presente (CAMARGO, 

2004).  

Entretanto, recentemente, o governo Brasileiro vem dando sinais de que está 

disposto a reverter tanto o déficit na balança comercial de medicamentos, que em 2011 

passou de 4 bilhões de dólares, quanto o déficit tecnológico do parque de indústrias 

biofarmacêutica no Brasil. Para 2012, o palácio do planalto articula um plano para incentivar 

a pesquisa e a produção de biomedicamentos genéricos no Brasil (ABIFARMA 2012). A 

previsão é que o BNDES (banco nacional do desenvolvimento econômico e social), libere 

inicialmente, mais de 1 bilhão de reais para esse fim, quer seja por meio de linhas de 

crédito, quer por participação direta do BNDESPar (braço de investimento privado da 

instituição). Além disso, estão previstos investimentos em laboratórios públicos que venham 

a firmar parcerias público-privadas (PPPs) para o desenvolvimento de novas tecnologias no 

setor (SINDUSFARMA 2012). O objetivo do governo, entretanto, não é investir logo de cara 

no desenvolvimento de produtos, mas sim estimular empresas a produzirem biogenéricos – 

que são medicamentos biológicos similares aos que já existem no mercado. Especialistas 

do setor são unânimes em afirmar que este já é um passo muito importante, pois cria 

condições para a formação de capital intelectual, capacitação de mão-de-obra e 
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aprimoramento tecnológico – passos necessários para que, um dia, o Brasil desenvolva 

linhas inteiramente novas de remédios biológicos (ABIFINA 2012).  

Em consonância com os planos do governo, o setor privado também se mostra 

disposto a investir em biotecnologia no Brasil. A Bionovis, companhia recém-criada pelas 

farmacêuticas EMS, Hypermarcas, Aché e União Química, atuará em biogenéricos. Com 

500 milhões de reais em investimentos previstos, a empresa terá uma planta voltada ao 

abastecimento do mercado interno, sobretudo o SUS. Atualmente, existe uma 

regulamentação e vários produtos estão começando a perder patente. O governo brasileiro 

está criando condições para a produção local e há um convite do governo para uma parceria 

entre a Bionovis e o banco estatal (BNDES) que se mostra interessado em adquirir 

participação na companhia por meio do BNDESPar (ABIQUIFI 2012). 

Contudo, mesmo considerando as políticas de fomento à inovação citadas acima, 

que são comuns aos países desenvolvidos, uma das questões mais importantes 

relacionadas ao processo de desenvolvimento tecnológico da indústria farmacêutica 

nacional, é que: devido ao Brasil ser um país em desenvolvimento, os processos de 

transferência, aquisição, acumulação e aprimoramento das capacidades tecnológicas, 

apresentam características próprias, que os diferenciam dos demais países, tornando-os 

mais complexos (BELL; PAVITT, 1995; LALL, 1992). A partir deste cenário, no próximo 

capitulo serão abordados os aspectos relacionados ao processo de capacitação tecnológica 

e utilização de métricas para medição do nível de capacidade tecnológica de uma empresa 

em países emergentes. 

 

2.2. CAPACIDADE TECNOLÓGICA 

O conceito de “capacidades”, no sentido a ele atribuído a partir dos anos 1990 na 

literatura de economia e gestão de inovação, tem suas raízes associadas à VBR (visão 

baseada em recurso) (PENROSE, 1959; WERNEFELT, 1984) e à economia evolucionária 

(NELSON; WINTER, 1982). Neste estudo, entende-se que capacidades ao nível da firma 

decorrem do uso de um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis organizados para 

realizar uma tarefa ou atingir um objetivo (GRANT, 1996).   

De acordo com Figueiredo (2009, p.23) as CT, nos seus diferentes níveis, estão 

armazenadas em quatro componentes da firma, que se relacionam de forma simbiótica: i) 

Sistemas técnicos físicos: máquinas, equipamentos, plantas e sistemas de automação e 

de informação; ii) Capital humano: conhecimentos formais e tácitos, as experiências e 

habilidades de gerentes e funcionários; iii) Tecido organizacional: conhecimentos 
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incorporados às rotinas e aos procedimentos organizacionais, às técnicas de gestão e aos 

processos de negócio da empresa; sistema institucional (normas, valores e crenças); iv) 

Desenvolvimento de Produtos e serviços: refletem como os outros três componentes 

atuam nas atividades de desenho, desenvolvimento, prototipagem, teste, produção e 

comercialização de produtos e serviços. 

 Figueiredo (2005) ressalta que a capacidade tecnológica (ou base de conhecimento) 

representada na Figura 5, constitui-se de conjunto de recursos de natureza cognitiva, 

denotando que é com base na capacidade tecnológica que as empresas podem realizar 

atividades de produção (de bens e serviços) e de inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, observa-se a relação simbiótica entre as quatro dimensões apontando 

para o fato de que a capacidade tecnológica possui uma natureza não apenas disseminada, 

mas abrangente.  

 O conceito de capacidade tecnológica (CT) ganhou grande relevância na literatura de 

inovação tecnológica em economias em desenvolvimento (BELL, 1984; DAHLMAN; 

WESTPHAL, 1982; KATZ, 1984). Segundo Lall (1992) o acúmulo de CT ao nível da firma 

envolve um esforço interno para adquirir o domínio de novas tecnologias, adaptá-las às 

condições locais e melhorá-las. Para Bell (1984) a CT reflete o domínio tecnológico obtido 

por meio do esforço para adquirir, adaptar ou criar tecnologias. 

De acordo com Dahlman e Westphal (1982) e Kim (1998) a CT está relacionadas à 

habilidade da firma usar conhecimento tecnológico na produção, nos investimentos e na 

inovação. Bell e Pavitt (1995) dividem as CT em capacidades de produção e capacidades 

para gerar e gerir inovações tecnológicas. Estas últimas, as verdadeiras fontes de vantagem 

competitiva em indústrias dinâmicas, são fundamentalmente diferentes das primeiras, 

Fonte: Figueiredo (2005) 

Figura 5 - Dimensões da Capacidade Tecnológica 
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exigindo uma estratégia distinta da firma, já que não podem ser alcançadas pela simples 

experiência acumulada em operar tecnologias compradas.  

Comum a estes conceitos está a ideia de esforço para absorver e acumular CT. Para 

Cohen e Levinthal (1990, p.128), a habilidade da firma em reconhecer o valor de 

informações externas novas, assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais, define a 

capacidade absortiva (CA), que é elemento fundamental para o desempenho da estrutura de 

P&D, como parte integrante do processo de inovação. Ainda segundo Cohen e Levinthal 

(1990), esta capacidade intangível tem dois pilares: a base de conhecimentos pré-existentes 

e a intensidade dos esforços de aprendizagem empreendidos para absorver os novos 

conhecimentos. O conhecimento tácito presente na estrutura cognitiva dos atores envolvidos 

é muito importante para o aprendizado. Entretanto a capacidade absortiva não é 

simplesmente a soma das CA de cada indivíduo, mas reflete a complexa teia que une 

conhecimentos individuais diversos. 

Em seus estudos relacionados ao desenvolvimento da capacidade tecnológica da 

firma, Figueiredo (2009b) afirma que existe um fluxo de capacitação tecnológica, apontando 

para o fato de que as empresas necessitam promover a acumulação de sua capacidade 

tecnológica por meio de sua própria base de conhecimento no sentido de alcançar a 

aprendizagem tecnológica, considerando que as empresas apresentam tipos e níveis 

diferenciados de capacidade tecnológica, tanto em nível de produção como de inovação. 

 

 A Figura 6 descreve o fluxo de capacitação tecnológica descrito por Figueiredo 

(2009b) desde o aprendizado, a acumulação tecnológica até o consequente aprimoramento 

de resultados, dentre eles, que segundo o autor, torna a empresa mais preparada para 

inovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bell e Pavitt (1995) evidenciam que há consideráveis diferenças no processo de  

expansão e diversificação de CT entre os países em desenvolvimento, particularmente 

quando se comparam os casos de sucesso dos NICs (Newly Industrialized Countries) ou 

Figura 6 - Fluxo de capacitação tecnológica 

Fonte: Figueiredo (2009b, p. 5) 
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seja, dos novos países industrializados do Leste Asiático, aos resultados insatisfatórios 

observados nos países da América Latina. Dois fatores principais estariam associados a 

este fato: i) ao nível das economias nacionais, às grandes diferenças na capacidade dos 

países fazerem emergir e sustentar ao longo do tempo setores de maior intensidade 

tecnológica; ii) ao nível das firmas, às diferenças na profundidade e intensidade de acúmulo 

de capacidades para gerar mudanças tecnológicas contínuas e de crescente complexidade. 

A fim de compreender com mais detalhes as possíveis trajetórias de acumulação e 

aprimoramento das capacidades ou competências tecnológicas, nas empresas de 

economias em desenvolvimento, Figueiredo (2001) introduziu o modelo da "escada 

tecnológica", como mostrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor observa que a trajetória de acumulação de capacidade tecnológica da 

empresa de economia em desenvolvimento se inicia quando as empresas inovadoras de 

economias industrializadas já acumularam estoque substancial de capacidade tecnológica. 

A Figura 7 retrata a evolução por meio de uma linha do tempo contraposta a níveis 

evolutivos da capacidade ou competência tecnológica, onde se nota uma distinção crucial 

entre competência de produção e competência de inovação. 

Importante também observar a linha que demarca a fronteira tecnológica 

internacional dominada por empresas transnacionais, tecnologicamente avançadas e de 

Figura 7 - Trajetória de Acumulação Tecnológica em empresas de países em 

desenvolvimento 

Fonte: Figueiredo (2001) 
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economias altamente industrializadas, com forte capacidade de inovação e produção. Neste 

sentido, a oportunidade parece surgir quando existe uma lacuna tecnológica permanente 

entre empresas de economias em desenvolvimento e aquelas de economias 

tecnologicamente avançadas.  

De forma análoga, Kim (1997) desenvolveu um modelo gráfico que relaciona os três 

estágios da trajetória tecnológica das empresas de países emergentes com a trajetória 

tecnológica de países desenvolvidos. Na trajetória das empresas de países em 

desenvolvimento podem-se observar os três momentos ou estágios, são eles: aquisição, 

assimilação e aprimoramento. Segundo o autor, no estágio inicial de industrialização, as 

empresas dos países em desenvolvimento direcionam seus esforços para aquisição de 

tecnologias externas e consolidadas provenientes de países desenvolvidos. Em seguida, 

vem a fase de assimilação tecnológica do processo produtivo, para depois promover seu 

aprimoramento, ver figura 8. 

Figura 8 - Trajetória tecnológica: empresas de economias emergentes versus empresas 
de economias industrializadas 

Fonte: KIM, L. Imitation to Innovation:The Dynamics of Korea´s Technological Learning. Boston: HBSP, 1997 
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Os estudos de Figueiredo (2001) mostram que são poucas as empresas que 

alcançam posição de liderança em termos de produção e de inovação, em nível 

internacional, pois outro grande desafio é o fato de que a linha da fronteira tecnológica 

internacional não é sempre retilínea.  A linha da fronteira de inovação está em constante 

movimento, pois as empresas de países desenvolvidos, líderes em inovação, realizam 

esforços incessantes em P&D para continuar movendo essa fronteira e garantir sua posição 

de liderança frente ao mercado.  

Segundo o autor, de tempos em tempos, surge uma inovação radical ou podem 

surgir empresas novas no mercado internacional à base de tecnologias totalmente inéditas 

e, assim, a trajetória existente pode ser descontinuada, como ilustrado na Figura 9. 

 

Na Figura 9, o autor identifica os possíveis movimentos na trajetória de uma 

empresa: O primeiro chamado de emparelhamento da capacidade tecnológica (catching-up), 

que demonstra o esforço da latecomer no sentido de diminuir ou zerar a lacuna tecnológica 

existente. Segundo Figueiredo (2009b) a trajetória de acumulação tecnológica conduz a 

empresa para uma posição muito próxima da fronteira tecnológica de produção, que 

segundo o autor é conhecida como trajetória de alcance ou catching-up, refletido pela 

Figura 9 - Trajetória de acumulação de capacidade tecnológica em empresas de 

países em desenvolvimento — modelo ilustrativo de catching-up 

Fonte: Figueiredo (2009b) 
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posição no ranking industrial, o que permite, à empresa, realizar atividades de manufatura 

de alta performance e qualidade com baixos custos. A segunda possível trajetória 

identificada pelo autor refere-se ao movimento de ultrapassagem (overtaking), que conduz a 

empresa para uma posição na própria fronteira tecnológica, tornando-a líder tecnológica de 

seu segmento em níveis mundiais, geralmente refletindo também em sua liderança em 

termos econômicos.  

A próxima seção detalhará como se dá o processo de construção e adaptação de 

métricas de medição de níveis de capacidade tecnológica para setores e segmentos da 

indústria de países em desenvolvimento. 

 

2.2.1. MÉTRICAS PARA AFERIÇÃO DE CAPACIDADE TECNOLÓGICA DE 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO. 

Neste referencial, são apresentados dois tipos de abordagem de mensuração 

(métricas) do grau de inovação de uma empresa: O primeiro, conhecido como método 

tradicional, que foi apresentado na seção 2.1.1 (INOVAÇÃO TECNOLÓGICA), tem uma 

abordagem macro e padronizada e, quando aplicado para mensuração, não considera 

fatores exógenos inerentes a cada empresa. Esta abordagem tradicional baseia-se em 

estatísticas, geralmente apoiadas a partir de grandes amostras de empresas conhecidas 

como innovation surveys (pesquisas de inovação), e trata da interpretação de indicadores 

nacionais, englobando milhares de empresas em diversos setores industriais (ARCHIBUGI 

& COCO, 2005). Para essa abordagem, o ‘Manual de Oslo’ é citado como referência 

mundial de procedimentos e diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre 

atividades inovadoras na indústria e utiliza os indicadores de inovação focados nas 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e número de patentes. Além do manual de 

Oslo, a PINTEC (2008) também se baseia em indicadores de nível macro e é citada como 

modelo para medição do grau de inovação. Entretanto, cabe ressaltar que a mesma sofreu 

algumas modificações com o objetivo de se aproximá-la da realidade nacional 

(FIGUEIREDO e LOURES, 2009). Outros indicadores passaram a ser considerados, tais 

como: i) impacto das inovações medido através das vendas líquidas; ii) treinamentos 

diretamente relacionados à inovação e; iii) projetos inacabados ou abandonados. Os 

indicadores de P&D e de patentes permaneceram na avaliação, porém passou-se a 

considerar a aquisição de P&D externa, tendo em vista esta ser uma prática comum nos 

países de industrialização tardia. Conclui-se então que esses dois fatores, P&D e patente, 

não são os mais adequados quando se deseja avaliar o desempenho inovativo em países 

emergentes (BELL; PAVITT, 1995; DUTRÉNIT, 2000; FIGUEIREDO; LOURES, 2009; LALL, 
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1992). Uma das justificativas para tal constatação é o fato de países de industrialização 

tardia, normalmente, não apresentarem uma área de P&D desenvolvida, e nem tampouco 

um número de patentes representativo (FIGUEIREDO, 2009b).  

O segundo tipo de abordagem de medição (métrica) que é apresentado neste 

referencial, baseia-se em um quadro analítico na qual as capacidades tecnológicas de uma 

empresa são categorizadas por funções. Tal abordagem sugere que a acumulação 

processa-se a partir das categorias mais simples para as mais complexas. 

 Lall (1992), Bell e Pavitt (1995) utilizaram, inicialmente, o modelo de métrica de 

Alexander Gerschenkron (1962) que propôs um modelo de avaliação da capacidade 

tecnológica de países em desenvolvimento, considerando os diferentes estágios ou níveis 

de maturidade da capacidade tecnológica. A estrutura desse modelo foi, posteriormente, 

utilizada e adaptada por Paulo Figueiredo (2001). 

Figueiredo (2001) apoiado em outros estudos (BELL; PAVITT, 1995; LALL, 1992) 

desenvolveu diversas pesquisas no Brasil, abordando diferentes setores e ramos de 

negócios com o objetivo de adequá-las à realidade dos países emergentes. Esta segunda 

abordagem de mensuração (métrica) dos níveis de capacidade tecnológica da firma se 

aprofunda na análise detalhada (micro) de todo espectro de capacidades tecnológicas das 

empresas, tanto para atividades de produção, quanto para atividades de inovação, e serviu 

de referência para elaboração desta pesquisa. 

Segundo Figueiredo (2001) pode-se dizer que a primeira abordagem tem a 

perspectiva da floresta, enquanto que a segunda abordagem enxerga a árvore. Esta 

pesquisa concentra-se na segunda abordagem que possibilita uma análise mais precisa dos 

diferentes tipos e níveis de capacidade de diferentes funções tecnológicas, tais como: 

processos, produtos, equipamentos. Nesta abordagem, o desenvolvimento das capacidades 

tecnológicas ocorre de forma dinâmica e não de forma estática, pois se acumula ao longo do 

tempo (FIGUEIREDO, 2005). É importante ressaltar que os dois métodos de avaliação, o 

tradicional, baseado em indicadores convencionais de inovação (derivados de innovation 

surveys), e o de mensuração dos níveis de capacidade tecnológica não devem ser vistos 

como excludentes e sim como complementares (FIGUEIREDO, 2009).  

Figueiredo (2005) comenta que um aspecto a ser considerado em relação aos níveis 

é que, quanto maior o nível da capacidade tecnológica, ou seja, quanto mais inovadora, 

maior o grau de influência nas demais funções tecnológicas da empresa. Como exemplo, 

Figueiredo (2005), afirma que para uma empresa desenvolver sua capacidade inovadora em 

produto, certamente deverá empreender esforços deliberados para estruturar outras áreas 
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ou funções tecnológicas tais como: P&D, produção, que pode ser própria ou desenvolvida à 

partir de uma parceria, logística e gestão de projetos.  

Os estágios mais básicos são aqueles relacionados à capacidade de produção, uso 

e operação de tecnologias que neste estudo são denominados como atividades rotineiras. 

No quadro abaixo pode-se verificar a proposta de Figueiredo quanto ao arranjo sequencial 

das capacidades, desde os níveis mais básicos até os avançados. 

 

Quanto aos níveis tecnológicos, observa-se que, mesmo em diferentes segmentos, 

existe uma semelhança, podendo ocorrer algumas variações nos limites dos níveis 

superiores, conforme apresentado no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009b, p.72) 

Quadro 4 - Modelo básico de tipos e níveis de capacidades tecnológicas 

Quadro 5 - Níveis de capacidade tecnológica 

Fonte: Adaptado de Figueiredo ( 2009b) 
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Esta mesma lógica é aplicada sempre quando se faz necessário uma adaptação da 

métrica para aferição das capacidades tecnológicas de um setor industrial específico para 

outro. Entretanto, segundo Bell e Pavitt (1995) e Figueiredo (2005) uma empresa pode 

acumular capacidades inovadoras sem que as suas capacidades básicas, que são utilizadas 

para executar suas atividades comuns e rotineiras estejam consolidadas, ou seja, apesar da 

matriz ser linear, nem sempre a evolução da trajetória ocorre de forma linear e contínua.   

No modelo proposto por Figuiredo (2009b) pode-se verificar que as funções 

tecnológicas, serão priorizadas de acordo com o segmento, influenciando nas suas 

estratégias de investimento e no desenvolvimento de suas capacidades tecnológicas. Tais 

características podem ser observadas no Quadro 6, onde são apresentadas quatro 

indústrias: I) aço; II) bem de capital; III) eletroeletrônica e; IV) celulose e papel. Como 

exemplo destas diferenças, pode-se verificar que a dimensão ‘gestão de projetos’ não 

possui a mesma relevância para todos os segmentos.  

 

Na métrica proposta por Figueiredo (2009b) relacionam-se, em uma única matriz, as 

dimensões (funções tecnológicas), os atributos qualitativos das respectivas funções e os 

níveis de capacidade tecnológica. Em suas colunas estão relacionadas as dimensões e 

seus atributos qualitativos. Em suas linhas, os níveis de capacidade tecnológica, que podem 

variar desde estágios básicos aos mais complexos. Os níveis mais avançados são os que 

se referem à capacidade inovadora, tais como adaptação e criação. Entretanto, segundo 

Bell e Pavitt (1995) e Lall (1992) uma função pode ser inovadora a partir do nível 3, por 

exemplo, enquanto outra função do mesmo setor passa a ser inovadora apenas a partir do 

nível 5. 

Quadro 6 - Funções tecnológicas (Dimensões da Métrica) 

Fonte: Adaptado de Figueiredo ( 2009b) 
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Na Figura 10 pode-se observar a matriz característica de Figueiredo (2009b) que é 

utilizada como referência para segmentos industriais, tais como indústria de motocicletas e 

bicicletas, indústria eletroeletrônica 

 

Para Figueiredo (2009b) cada empresa apresenta uma trajetória diferente de 

acumulação de capacidades tecnológicas, possibilitando o deslocamento rumo à diferentes 

níveis de inovação em diferentes pontos no tempo, mesmo estando exposta aos mesmo 

fatores macroeconômicos. Além disso, quanto à continuidade da acumulação de 

capacidades tecnológicas, a firma pode apresentar uma interrupção momentânea ou 

permanente do processo de acumulação tecnológica.  

Tais fenômenos são conhecidos, respectivamente, como: truncado e 

permanentemente descontinuado. Figueiredo (2009b) aponta para uma outra possibilidade, 

uma trajetória alternativa classificada como  variante. Em suas pesquisas, Figueiredo 

identificou um exemplo que ocorreu com uma empresa Brasileira do setor de papel, que 

devido a esforços direcionados à melhoria de seus atributos qualitativos relacionados à 

processos,  obteve vantagem competitiva em relação a concorrência, se posicionando como 

líder do segmento. Entretanto, conforme (BELL; PAVITT, 1995; DUTRÉNIT, 2000) podem 

ocorrer saltos nos diversos quadrantes da matriz, porém, para algumas mudanças de 

estágio, torna-se necessário alcançar níveis intermediários como uma pré-condição para 

uma evolução sustentável da empresa. 

Figura 10 - Modelo ilustrativo de métrica para aferição de capacidades tecnológicas da 

indústria eletroeletrônica, bicicletas e motocicletas 

Fonte: Adaptado de Fiueiredo (2009b, pg. 186) 
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A seguir, apresenta-se a metodologia utilizada nesta pesquisa que serviu de base 

para a adequação e aplicação da métrica de capacidade tecnológica na indústria 

farmacêutica. 
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3. METODOLOGIA 

Este estudo tomou como referência o modelo de métrica de inovação de Paulo 

Figueiredo (2009b). Inicialmente, foram feitas adequações em seus constructos, a fim de 

torná-la apropriada para medir o nível de capacidade tecnológica de uma empresa do setor 

farmacêutico. Com o objetivo de validar as adequações, o modelo inicial foi apresentado por 

meio de entrevistas, à especialistas em P&D do setor farmacêutico, que identificaram a 

necessidade de modificação da métrica de forma a adaptá-la às características intrínsecas 

do segmento farmacêutico, que se diferencia dos demais setores abordados nos modelos 

de métrica de Paulo Figueiredo (2009b) (ex: Indústria do aço, papel celulose, eletro-

eletrônico e outros). 

Após esta etapa, foram feitas novas adequações na métrica, o que possibilitou sua 

utilização como ferramenta de coleta e tratamento de dados. Posteriormente, foi realizada 

uma segunda rodada de entrevistas, junto a profissionais e especialistas do setor 

farmacêutico que forneceram dados de grande relevância para o ajuste fino dos atributos e 

dimensões constantes da métrica.  

Finalmente, com o objetivo de validá-la como ferramenta de medição do nível de 

capacidade tecnológica de uma indústria farmacêutica, a mesma foi aplicada na indústria 

FQM, objeto desta pesquisa, no período de novembro à dezembro de 2011. 

Para uma visão detalhada acerca da pesquisa realizada neste estudo, a Figura 11 

apresenta sua a organização em fluxo de etapas. 
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Figura 11 - Fluxo das etapas da pesquisa 

 

 

Fonte: Pesquisa da Dissertação (2011) 
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Este estudo baseia-se em evidências empíricas de primeira mão, majoritariamente 

qualitativas. A unidade de análise primária são as capacidades tecnológicas, mais 

especificamente os conceitos pertinentes à identificação das suas diferentes funções e 

níveis.  

Conforme Oliveira (1997) “está correto afirmar que a pesquisa qualitativa tem como 

objetivo situações complexas ou estritamente particulares” e, segundo Rey (2005) na 

pesquisa qualitativa, o objetivo central é a construção de modelos teóricos compreensivos e 

com valor explicativo sobre sistemas complexos. Dada a complexidade desta pesquisa, a 

busca pela codificação atua como categorias sistemáticas de análise para a fundamentação 

dos argumentos que o pesquisador usará na sua relação com os sujeitos de pesquisa 

(MILES; HUBERMAN, 1994). 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Quanto à classificação da pesquisa adotada neste trabalho, foi considerada a taxionomia 

proposta por Gil (2002) e Vergara (2007) que definem os tipos de pesquisa sob dois critérios 

básicos: (i) quanto aos fins; e (ii) quanto aos meios. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória, pois possui a característica, entre outras, 

de realizar “o levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado” (GIL, 2002).  

Quanto aos meios, a abordagem qualitativa assumida neste trabalho adotou o uso de 

entrevistas abertas e semi-estruturadas e o estudo de caso como estratégia metodológica 

na busca pela resposta no campo quanto à adequação e a validade da métrica.  

Vergara (2000) afirma que o estudo exploratório é usado em áreas em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Sendo assim, o presente estudo: i) explora a 

literatura em busca de elementos para um modelo de capacidades tecnológicas adequado à 

industria farmacêutica e; ii) busca explicar quais são as capacidades tecnológicas da 

indústria farmacêutica, cujos constructos ou atributos específicos não foram encontrados na 

literatura científica pesquisada. Isto reforça o entendimento de que tal estudo está 

relacionado a novos conceitos, de diferentes áreas, que ainda estão em formação no 

ambiente de negócios. 

Segundo Campomar (1982) o método científico do estudo de caso permite que se 

faça levantamento, observação e experimento, fornecendo conhecimento sobre opiniões, 

atitudes, crenças e percepções dos sujeitos da pesquisa. Já Stake (1995) afirma que o 

estudo de caso pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise pode ir desde um 
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indivíduo a uma ou mais organizações. Neste trabalho, o estudo de caso foi único, pois a 

aplicação da métrica limitou-se a uma única empresa do setor farmacêutico, a FQM.  

 

3.2. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão os dados que o autor necessita 

Vergara (2005). Considerando que este estudo teve como objeto principal adequar uma 

métrica de capacidade tecnológica à indústria farmacêutica, os sujeitos considerados para o 

processo de entrevistas foram aqueles vinculados a área de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) e especialistas com experiência nas dimensões constantes da métrica proposta 

(produto, máquinas e equipamentos e operações industriais) e nos atributos definidos na 

referida métrica e que, portanto, atuam diretamente nos processos e em projetos que 

envolvem a inovação em uma empresa. 

A Tabela 1 mostra a relação dos sujeitos selecionados com as respectivas etapas da 

pesquisa realizada. 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

Tabela 1 - Relação dos Entrevistados 
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3.3.  COLETA DE DADOS 

Existem seis fontes principais pelas quais é possível realizar a coleta de dados em 

um estudo de caso: i) documentos; ii) registros de arquivos; iii) observação direta; iv) 

observação participante; v) artefatos físicos e; vi) entrevistas (YIN, 2001).  

O presente estudo baseou-se em três fontes de evidências: (i) Bibliografia, por meio 

da qual foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, dissertações, teses, artigos e 

outros afins, que possibilitaram a construção do arcabouço teórico desta dissertação, com 

vistas a ilustrar a opinião de alguns autores a respeito do tema explorado; (ii) 

Documentação, que considerou informações provenientes de relatórios, notícias em 

periódicos do segmento farmacêutico (ex.: SINDUSFARMA, ABIFARMA e ABFINA) 

websites e internet e; (iii) Entrevistas abertas e semi-estruturadas, que permitiram obter a 

percepção dos entrevistados acerca do tema abordado, não somente com intuito de 

adequar a métrica para o segmento farmacêutico, mas também validá-la frente à sua 

aplicação na empresa objeto deste estudo.  

Segundo Vergara (2005) “as entrevistas constituem uma fonte essencial de 

evidências para o estudo de caso”. Para Lakatos et al. (1991) a utilização de entrevistas 

como técnica de coleta de dados é considerada a maior oportunidade para avaliar atitudes e 

condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e na forma como diz, isto 

é, registro de ações, gestos, linguagem e sentimentos.  

Ainda segundo Lakatos et. al (1991) a entrevista consiste em um diálogo efetuado 

frente a frente, de maneira metódica, através da qual se busca a obtenção de informações 

do entrevistado sobre determinado assunto. Nesta pesquisa, tendo em vista a complexidade 

e a falta de conhecimento a respeito da métrica de capacidade tecnológica do segmento 

farmacêutico, todas as entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas.  

As entrevistas para obtenção de informações foram aplicadas em três momentos 

distintos:  

No primeiro momento, com a utilização de entrevistas abertas, foi apresentado um 

modelo preliminar de métrica denominado modelo preliminar I, (ver Apêndice A), construído 

a partir do referencial teórico. O referido modelo foi submetido aos especialistas e 

pesquisadores do segmento farmacêutico, com objetivo de captar suas percepções e 

registrar seus comentários, observações e sugestões em relação aos elementos da métrica, 

visando o aperfeiçoamento desses referidos elementos. Após tais entrevistas, foram 

realizadas novas pesquisas bibliográficas, considerando as sugestões dos especialistas, o 
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que possibilitou a definição das dimensões e quantidades de níveis, ajustados ao segmento 

farmacêutico. 

No segundo momento, com a utilização de entrevistas semi-estruturadas, foi 

apresentado o modelo preliminar II, (ver Apêndice B), da métrica, aos especialistas e 

profissionais do ramo farmacêutico, que possuem vivência e experiência prática nas 

dimensões específicas da métrica. A referida métrica preliminar II, em função de estar mais 

evoluída em relação à proposta inicial, pôde servir de roteiro no processo de entrevistas. A 

partir deste momento obteve-se a métrica preliminar III (ver tabelas 3, 4 e 5, seção 5, 

apresentação dos resultados), que teve seus elementos validados pelos entrevistados 

envolvidos. A partir deste momento, a métrica preliminar III não sofreu nenhum tipo de 

modificação, permanecendo como padrão para posterior aplicação. 

No terceiro momento, com o objetivo de validar a métrica como ferramenta de 

medição dos níveis de capacidade tecnológica do setor farmacêutico, foram realizadas 

entrevistas (semi-estruturadas) junto aos colaboradores da FQM. O propósito foi obter, dos 

entrevistados, a sua percepção quanto ao posicionamento tecnológico da empresa em 

relação à métrica proposta. Tais entrevistas tiveram início com a explicação conceitual de 

capacidade tecnológica, e o modelo preliminar III, já validado, foi utilizado como roteiro de 

pesquisa. 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados coletados por meio das pesquisas bibliográficas, das pesquisas documentais e 

das entrevistas, foram tratados dentro da abordagem qualitativa.  

As entrevistas foram realizadas diretamente pelo entrevistador, que teve o papel 

fundamental de observador, interagindo com o entrevistado durante todo o processo. 

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica foram tabulados em uma matriz criada 

para cada dimensão, relacionando seus atributos qualitativos em linhas e os respectivos 

níveis de capacidade tecnológica em colunas, ver tabelas 3, 4 e 5 na seção apresentação 

de resultados. 

O exame das evidências empíricas, que foram coletadas ao longo das entrevistas com 

especialistas, profissionais e pesquisadores, seguiu o padrão proposto na sistemática de 

construção de quadros analíticos, conforme os procedimentos sugeridos em Miles e 

Huberman (1994) e Figueiredo (2004). A construção de quadros analíticos pelo método 

qualitativo aqui adotado indica que as conclusões e os modelos devem ser continuamente 

revisados (MILES; HUBERMAN, 1994). Nesse sentido, as informações obtidas nesse 
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processo foram complementadas, revisadas e ajustadas até se adequaram à realidade da 

indústria farmacêutica nacional. 

 Os resultados das entrevistas foram disponibilizados em uma planilha consolidada, na 

qual as respostas foram agrupadas por dimensões e seus respectivos níveis. Essa planilha 

consolidada serviu como uma importante ferramenta de apoio para a análise mais detalhada 

em torno da percepção coletiva dos entrevistados e, assim, permitiu identificar, segundo a 

métrica estabelecida, o nível de capacidade tecnológica predominante na FQM (ver tabela 6, 

seção 5, apresentação dos resultados). 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

Como mencionado anteriormente, o estudo relacionado ao uso de capacidades 

tecnológicas no processo de desenvolvimento tecnológico em países emergentes é um 

tema ainda em desenvolvimento, com limites indefinidos e circunscritos por discussões 

típicas de uma época de transição de pensamento. Assim sendo e de acordo com Moles 

(1995) “não estamos no campo da ‘ciência acabada’, mas da ciência em vias de se fazer”, 

que é bem mais um campo de possibilidades. Sabe-se que a natureza qualitativa e 

exploratória da pesquisa envolve interpretação, na qual o sujeito e objeto de observação 

estão diretamente relacionados, o que dificulta a reprodutibilidade exata, mas possibilita 

caminhar para novas perspectivas conceituais.  

As conclusões do estudo estão restritas ao universo explorado - o caso FQM - o que 

não permite generalizar as conclusões da pesquisa, por se tratar de um caso específico e 

isolado que, por conseguinte, pode não refletir a realidade da maioria das indústrias 

farmacêuticas de países emergentes.  

Considerando o emprego de entrevistas como mecanismo de coleta de dados, 

Lakatos et al. (1991) ressalta que a dificuldade de comunicação entre o entrevistado e o 

entrevistador, associada à dificuldade na compreensão do significado das perguntas, pode 

comprometer a qualidade das respostas. Entretanto, balizando as entrevistas com o 

referencial teórico, algumas conclusões gerais foram indicadas, registrando, porém, a 

necessidade de uma amostragem maior para validar as generalizações. Com relação às 

traduções de obras e trechos, podem ser consideradas como possível fonte de distorções, 

cujo efeito pode ser minimizado pelo conhecimento prévio do assunto. 

Um dado importante e que deve ser considerado, refere-se ao fato de o autor deste 

estudo ser o diretor industrial da FQM, o que pôde vir a trazer limitações quando 

considerado a possibilidade de viés ao longo da pesquisa. Aliado a este fator limitador, é 
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importante considerar que, independentemente do nível hierárquico em que se encontram, o 

que os entrevistados respondem pode não refletir a sua real opinião acerca do assunto, pois 

podem estar sendo influenciados pelo momento de crescimento em que se encontra a FQM. 
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4. O CASO FQM 

A FQM é uma indústria farmacêutica nacional com mais de 70 anos no mercado, 

operando no Brasil desde 1932, e atualmente emprega aproximadamente 1.300 

colaboradores. A empresa produz e comercializa medicamentos e fito-medicamentos sob 

prescrição médica, alimentos e produtos cosméticos com e sem prescrição médica. 

Atualmente, em sua estratégia de crescimento, podem-se destacar dois principais focos de 

negócio. O 1º é o investimento na estruturação de uma área de P&D interno, com objetivo 

de desenvolver suas redes de colaboração. O objetivo da FQM é ter foco no crescimento 

orgânico com o desenvolvimento, produção e comercialização de novos produtos 

(medicamentos), advindos de parcerias e licenciamentos. O 2º é o investimento na melhoria 

contínua de seus processos de gestão e de operações com o objetivo de suportar o 

crescimento em volume e em variedade de sua linha de produtos.  

A fábrica localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e ocupa uma área de 26.000 m2, 

no qual são produzidos medicamentos nas seguintes apresentações: Sólidos, líquidos orais, 

gotas, pomadas, injetáveis e sólidos hormonais.  

Com a aquisição do laboratório Herbarium em 2009, o grupo FQM passou a ser o 

primeiro laboratório no mercado Brasileiro em pesquisa, produção e comercialização de 

medicamentos fitoterápicos (IMS 2011). 

Com relação a sua trajetória, a FQM foi a primeira indústria farmacêutica nacional a 

receber o certificado ISO 9002, em 1998. Em 2003 a empresa iniciou a transição do Sistema 

de Gestão da Qualidade para a versão NBR ISO 9001:2000 contemplando todas as linhas 

de produtos e em atendimento à legislação brasileira, conforme estabelecido pela ANVISA, 

confirmando o seu compromisso de qualidade com o mercado em geral, compromisso que 

pode ser confirmado em sua missão descrita abaixo: 

Missão: 

 Promover a saúde e o bem-estar, colocando à disposição da classe médica, soluções 

terapêuticas modernas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida. 

Suas principais características como indústria farmacêuticas são:    

Atividade fim da FQM: 

Produção e Comercialização de Medicamentos de Marca e Fitomedicamentos; 

A FQM foi escolhida para este estudo por possuir características típicas de uma 

empresa farmacêutica nacional em fase de crescimento, com muitas oportunidades de 

melhorias em seus processos internos de gestão. Outra grande oportunidade identificada no 
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Tabela 2 - Ranking de Participação de Mercado 2011 

Fonte: IMS PPP 2011/ DEZ 2011 

 

perfil da FQM é a vocação para lançar produtos diferenciados, o que pode servir de 

motivação para o aprimoramento de suas capacidades tecnológicas. 

A FQM tem um crescimento médio anual de 20% no seu faturamento, com um 

faturamento anual próximo de 490 milhões R$/ano, suportada por uma média de produção 

de 34 milhões de unidades/ano. Seu objetivo de crescimento financeiro está suportado por 

sua visão, e significa atingir um crescimento de faturamento para estar entre as principais 

farmacêuticas do cenário nacional:  

Visão; 

Estar entre as quinze (15) maiores empresas nacionais do segmento farmacêutico, 

considerando participação de mercado e faturamento bruto.  

Atualmente, a FQM ocupa a 20ª posição no rankimg nacional de indústrias 

farmacêuticas, considerando o mercado nacional (Brasil), ver Tabela 2: 
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A FQM possui em seu portfólio de produtos, mais de 110 marcas, e detém a patente 

de 22 formas farmacêuticas, gerando através de sua força de venda e propaganda, uma 

demanda nas farmácias de 523 milhões de unidades de medicamentos. 

Grupo Formado pela FQM possui uma rede de parcerias, distribuídas em quase todos os 

continentes, conforme visto na Figura 12 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a ampliação de sua força de vendas, vem obtendo crescimento expressivo em 

seu faturamento e aumentando sua participação de mercado. Por meio da Figura 13 pode-

se observar sua evolução, a partir de um projeto denominado Brasil total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Parceiros Internacionais da FQM 

Fonte: Dept
o
 Comercial da FQM 

Figura 13 - Evolução de faturamento da FQM 

Fonte: Departamento Financeiro FQM 
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A linha de produtos conta com mais de 40 medicamentos de marca, que atuam em 

diversos segmentos terapêuticos, oferecendo uma variedade para o tratamento de doenças 

desde a infância até a fase adulta.  A FQM possui um perfil de prescrição bem diversificado, 

abrangendo diversas classes terapêuticas, ver Figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FQM possui em seu portfólio, medicamentos de alto grau de inovação terapêutica 

no mercado Brasileiro (ex.: Annita, anti-parasitário com maior amplitude de combate e único 

no combate ao Rota-Virus), fruto de parcerias e licenciamentos. Seu objeto é atingir em 

2012 um market share de dois pontos percentuais em relação aos concorrentes, conforme 

Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Perfil terapêurico da FQM 

Fonte: Dept
o
 de marketing da FQM 

Figura 15 - Meta de participação de mercado - FQM 

Fonte: Departamento de Marketing FQM 
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Para conquistar esta participação de mercado, a FQM deve atingir um faturamento 

estimado em um bilhão de reais até 2014. Esta é uma meta ousada, que está fundamentada 

principalmente no crescimento de seu portfólio de produtos através do lançamento de novos 

medicamentos. A Figura 16 ilustra a evolução de demanda da empresa desde 2004, 

considerando sua meta para 2012. 

 

 

Os percentuais de crescimento são ousados, e reforçam a importância da inovação 

na empresa, principalmente nos processos relacionados a sua capacidade de lançar novos 

medicamento que tenham relevância no mercado farmacêutico e possam contribuir com o 

aumento de sua participação de mercado. A Figura 17 ilustra os percentuais de crescimento, 

considerando 2011 como ano zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Percentuais de Crescimento de Demanda – Meta 2014 

Fonte: Comitê Executivo FQM 

 

Figura 16 - Evolução x Meta Demanda de medicamentos FQM 

Fonte: Diretoria de Demanda FQM 
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Além de promover um alinhamento estratégico constante entre seus colaboradores 

de todos os níveis hierárquicos, em 2011 a FQM investiu em novas posições de liderança 

em nível de gerência e diretoria. Foram criadas três diretorias: industrial, comercial e de 

marketing, e duas posições de gerencia: Pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e 

desenvolvimento de novos negócios que, pela sua importância estratégica estão ligados 

diretamente à presidência e a vice-presidência do grupo. O objetivo desta reestruturação foi 

dar autonomia as suas estruturas internas e externas, a fim de acelerar e suportar sua 

estratégia de negócio que visa o crescimento sustentável, galgado principalmente no 

crescimento orgânico através do lançamento de novos produtos. A nova estrutura pode ser 

vista na    Figura 18. 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Organograma da FQM 

Fonte: depto de Recursos Humanos da FQM 
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5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

5.1. ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA AO SEGMENTO FARMACÊUTICO 

Este tópico apresenta o resultado das entrevistas realizadas nesta pesquisa, com 

objetivo de adequar a métrica ao setor farmacêutico. No primeiro momento de entrevistas, o 

entrevistador apresentou e explicou, aos entrevistados, o Quadro 6, que relaciona as 

funções tecnológicas específicas com cada segmento (PAULO FIGUEIREDO, 2009b). Já 

nesta primeira etapa das entrevistas, havia um esboço de métrica elaborado a partir das 

métricas do autor e que também foi apresentado aos entrevistados (métrica preliminar I, ver 

apêndice A).  

Diante do Quadro, os entrevistados ressaltaram que as características que mais se 

aproximam do segmento farmacêutico são produtos e máquinas e equipamentos, além de 

organização da produção. Vale ainda ressaltar que ‘produto’ se apresenta como a função 

tecnológica mais importante para este segmento, conforme relatam os entrevistados 

“Acho que as funções ligadas ao segmento eletroeletrônico, que se referem a 
atividades relacionadas à produto, máquinas e equipamentos e organização 
da produção, são as que mais têm relevância na indústria farmacêutica. 
Principalmente as relacionadas à ‘Produto’, na minha opinião como 
pesquisador, constituem o grande diferencial do segmento”. (Entrevistado 3).  

Importante ressaltar que os entrevistados desse momento da pesquisa são 

pesquisadores e enfatizaram a importância de P&D em produto para o segmento 

farmacêutico, o que está em consonância com o que dita o referencial teórico desta 

pesquisa. Além da importância de P&D em produto, também pôde se observar uma forte 

tendência dos entrevistados na valorização dos equipamentos de suporte à área de P&D. 

Portanto, segundo os entrevistados, ter equipamentos modernos é fundamental no processo 

de inovação de uma empresa. 

“Toda empresa se diferencia pela sua capacidade de inovar. Mesmo nos 
setores primários como na agricultura, temos inovação. O caso da Monsanto 
é um grande exemplo e, no Brasil, temos a Embrapa, que é do governo, mas 
ajuda muito a indústria nacional. Por isso o Brasil se diferencia no ramo de 
agricultura. Mas acho também que a empresa não consegue inovar sem ter 
os equipamentos para isso e, por este motivo, acho que as funções ligadas à 
P&D em produto, máquinas e equipamentos e capacidade de produção, são 
as mais adequadas ao setor farmacêutico”. (Entrevistado 7). 

“Como pesquisador e administrador de projetos científicos, creio que a 
grande dimensão ou função tecnológica da indústria farmacêutica está 
relacionada ao produto. A indústria se diferencia pela inovação no 
medicamento. Também acho que outro grande diferencial está na área de 
equipamentos, principalmente equipamentos relacionados à pesquisa. A 
empresa não consegue inovar se não tem equipamentos na área de P&D que 
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possibilitem a pesquisa de ponta ou o acesso às redes que praticam pesquisa 
de ponta... outro ponto importante é ter gente qualificada”. (Entrevistado 3). 

Segundo os entrevistados, a capacidade de trabalhar em rede, bem como a qualificação 

técnica dos profissionais de P&D, são elementos de grande importância para o segmento 

farmacêutico. 

“Como Diretor de uma empresa de prestação de serviço em pesquisa (CRO), 
acredito que as funções relacionadas a capacidade de lançar produtos 
inovadores é o grande diferencial estratégico. A empresa precisa, também, 
ter a capacidade de trabalhar em redes, principalmente com empresas de 
CRO. Mas não adianta só trabalhar em rede, para ser considerada uma 
inovadora de ponta, tem que ter a estrutura necessária para acelerar a 
descoberta de drogas com equipamentos modernos do tipo High Throughtput 
Screening, que se utilizam da  integração de softwares de controle, robótica, 
ótica e outros. Por isso, na minha visão, os equipamentos e a qualificação 
técnica dos pesquisadores também são as funções mais importantes para a 
industria farmacêutica”.  (Entrevistado 16).  

O referencial teórico classifica o segmento farmacêutico como o mais intensivo em 

pesquisa, o que pôde ser observado diante dos relatos dos entrevistados, que mencionam a 

P&D como um dos atributos mais fortes dentro da indústria farmacêutica. 

Quando foram questionados acerca da função tecnológica ou atributo mais importante 

para o segmento farmacêutico, os entrevistados ratificaram o que já foi dito anteriormente 

em relação à P&D voltada para medicamentos. Também ressaltaram outros atributos de 

relevância para este setor, tais como a capacidade de lançamento de novos produtos, 

gestão de projetos, gestão da operação industrial, que segundo suas opiniões, refletem a 

capacidade de inovar da empresa. Deste ponto em diante, começam a se configurar, por 

meio das respostas dos entrevistados, outros atributos relevantes para o setor farmacêutico, 

como, por exemplo, a capacidade da firma em absorver e reter os conhecimentos adquiridos 

tanto internamente quanto por meio de redes de colaboração e a qualificação dos 

pesquisadores. 

“Acho que, para a indústria farmacêutica, ter o domínio da área de P&D é 
fundamental... se você consegue ter uma rede que te proporcione uma boa 
quantidade de moléculas para lançar, você terá com certeza uma vantagem 
competitiva... Por isso acho que a P&D voltada ao produto é a mais 
importante. No entanto, não adianta ter uma área de P&D bem estruturada se 
você não consegue gerenciar bem os projetos de lançamentos de novos 
produtos. Por isso acho que a gestão do portfólio de projetos e de programas 
também é muito importante. ..e quando olho para a métrica, também vejo a 
gestão de operações com bastante relevância”. (Entrevistado 4). 

“Acho que qualquer função ligada a descoberta, desenvolvimento, produção e 
comercialização, é fundamental para a indústria farmacêutica. Aqui em 
Biomanguinhos, por exemplo, nossa capacidade de descoberta e pesquisa 
está muito relacionada à capacidade de nossos equipamentos de pesquisa e 
desenvolvimento, principalmente na área de softwares de simulação, o que 
chamamos de “Bioinformática’ de mecanismos relacionados à ação dos 
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anticorpos de vacinas e medicamento contra as doenças. As pesquisas 
básica e aplicada estão distribuídas em todos os lugares: no Brasil, na Índia, 
nos Estados Unidos. E tudo isso está ligado em redes. Mas se você não tem 
a capacidade de produzir, não adianta, pois a empresa precisa ter a 
capacidade de produzir para lançar produtos. Por isso acho que as funções 
tecnológicas ligadas à complexidade dos equipamentos são fundamentais, 
mas a organização também precisa ter, em seu quadro de profissionais, 
pesquisadores com qualificação para entrar neste seleto grupo e falar a 
linguagem das redes de colaboração, ou seja, tem que ter a capacidade de 
absorver conhecimento”. (Entrevistado 5).  

Dando sequência ao processo de entrevistas, da mesma forma como foi apresentado o 

Quadro 6, o entrevistador apresentou e explicou o Quadro 5, que trata dos níveis de 

capacidade tecnológica de alguns segmentos da métrica de Paulo Figueiredo (2009b).  Face 

a isto, os entrevistados ressaltaram a dificuldade de classificação na escala diante de tantos 

níveis de capacidade tecnológica adotado pelo autor e, com isso, sugeriram uma redução da 

quantidade de níveis, ressaltando o cuidado nessa redução pois em uma métrica com 

poucos níveis de capacidade, os saltos tecnológicos nos atributos são maiores quando se 

considera uma progressão ou regressão de um nível para o outro. E esse fato pode gerar 

exageros nas descrições dos respectivos atributos, distorcendo o processo de interpretação 

dos atributos da métrica frente a realidade da capacidade tecnológica da empresa. 

“Em minha opinião, são muitos níveis, acho que vai ser muito difícil criar 
diferenças entre os atributos com níveis tão próximos. Acho que nos níveis 
operacionais deveriam existir somente dois níveis,  ‘básico’ e ‘avançado’, por 
exemplo e, então teria início os outros níveis de inovação. Também me 
chamou a atenção esta quantidade de níveis na classificação de inovador. 
Será que você não poderia fechar essa graduação em cinco níveis apenas?... 
Outra questão que considero importante é que essa métrica deve ser simples, 
até mesmo porque, sendo simples, ela pode ser facilmente adaptada para ser 
aplicada em outros setores de saúde, não somente em indústria 
farmacêutica, mas também em hospitais, clínicas, laboratórios de pesquisa, e 
quanto mais complicada, mais difícil eu penso que será para adaptar ao 
segmento”. (Entrevistado 1).  

“Quando comparo esta métrica a outras de outros seguimentos, por exemplo, 
o da indústria de bicicletas de Paulo Figueiredo; Acho que, para a indústria 
farmacêutica, poderia haver uma métrica mais reduzida. Não vejo a 
necessidade de sete níveis, mas por outro lado há de se tomar cuidado com 
essa redução pois pode representar uma distorção nos atributos e dificultar 
no momento de aplicação da métrica, a identificação do nível na métrica, 
mais próximo da realidade da empresa ...” (Entrevistado 2). 

Diante do esboço de métrica apresentado, os entrevistados demonstraram ter 

dificuldade na utilização do esboço da métrica como uma ferramenta de posicionamento e, 

com isso, foi sugerido o desmembramento, sendo recomendando um quadro para cada 

função tecnológica. 

“Se estivermos falando de métrica, quando visualizo o quadro, preciso ter a 
sensação de que posso utilizá-lo para medir alguma coisa. Não vejo essa 
possibilidade com tantos níveis, o quadro apresentado é muito complicado, as 
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diferenças são perceptíveis. Outro fator que dificulta, é que não consigo 
enxergar a evolução dos níveis entre os atributos, pois todas estão na mesma 
matriz ou quadro. Precisamos ter um quadro para cada função ou dimensão, 
assim acho que ficaria melhor”. (Entrevistado 17). 

 

No segundo momento, após ajustar o primeiro esboço de métrica preliminar I e, assim, 

elaborar a métrica preliminar II, contendo as dimensões, níveis de capacidades tecnológicas 

e atributos, concebidos por meio de pesquisas bibliográficas, bem como das sugestões dos 

especialistas entrevistados, o entrevistador deu prosseguimento ao processo de entrevistas. 

Outros especialistas foram entrevistados e buscou-se a opinião destes em relação à 

adequação desta métrica ao segmento farmacêutico, com o foco principal de aprimorar os 

atributos da métrica.  

Segundo a opinião dos entrevistados nesta fase da pesquisa, a referida métrica se 

adéqua ao setor farmacêutico. E com o objetivo de contribuir com o processo de 

aprimoramento da métrica, teceram suas opiniões sobre questões relacionadas aos 

atributos, em relação ao emprego de nomenclaturas “da moda”, que podem vir a tornarem-

se obsoletos com o tempo e, assim, induzir a métrica a uma atualização constante. Os 

entrevistados também atentaram para alguns outros fatores relacionados à forma como os 

atributos devem ser descritos de forma que os mesmos não fiquem tão restritos e, assim, 

criem distorções no processo de classificação dos níveis de capacidade tecnológica. 

“Sim, acho que tem aplicação no setor farmacêutico. Os atributos são bem 
conectados ao segmento. Mas, é claro, podem ser modificados de acordo 
com a visão do momento. Por isso acho que não deve se prender à 
nomenclaturas da moda, do tipo MASP, LEAN, mas também acho que estar 
totalmente livre disto é impossível”. (Entrevistado 8) 

“De fato, estando envolvido com os processos da área farmacêutica em Bio-
Manguinhos, eu consigo facilmente enxergar bem a adequação desta métrica 
a este segmento. Eu só acho que aqui (referindo-se à métrica) há muitas 
siglas de sistemas que com o passar do tempo, certamente serão 
substituídas por outras de maior relevância e, assim, te obrigará a atualizar 
esta métrica. Outra coisa que eu percebo é que, nesta métrica, você fala em 
ERP adquirido, mas eu entendo que não necessariamente deva ser 
adquirido, até mesmo porque você pode desenvolvê-lo junto à sua equipe 
interna de TI, por meio de um contrato com uma fábrica de software ou algo 
similar... Eu penso que estas nomenclaturas, como código de barras e RFID, 
poderiam ser substituídas por algo mais abrangente que denote o processo 
de captura de dados, sem prender-se à esta especificidade tecnológico, 
porque quando o código de barras estiver por demais ultrapassado, esta 
métrica poderá estar sujeita a mostrar um resultado não tão fiel quanto à 
capacidade tecnológica de uma empresa”. (Entrevistado 12). 

 

Estando a métrica adequada ao segmento, conforme relato dos entrevistados, o 

entrevistador buscou saber se a mesma poderia ser utilizada como uma ferramenta de 
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coleta e tratamento de dados capaz de expressar o nível de capacidade tecnológica de uma 

indústria farmacêutica. Os entrevistados relataram que a referida métrica é sim capaz de 

expressar o nível de capacidade da empresa. No entanto, ressaltaram algumas 

necessidades de ajustes nas nomenclaturas de alguns atributos, visando à sua melhor 

adequação. 

“Eu vejo que essa métrica pode ser sim utilizada para medir o nível de 
capacidade tecnológica. No entanto, percebo algumas oportunidades de 
melhoria dos atributos. Por exemplo: acho que logística deve ser um atributo 
de destaque dentro da dimensão ‘máquinas e equipamentos’, pois a logística, 
hoje, tem muita relevância no negócio das farmacêuticas...”. (Entrevistado 2). 

“Os níveis estão bem definidos e, a disposição das dimensões em um único 
quadro, permite identificar melhor as diferenças entre os atributos qualitativos 
ou constructos. Contudo acho, por exemplo, que o atributo ‘gestão de 
manufatura’ deveria se chamar ‘gestão de operações’, pois manufatura me 
parece somente produção e, na verdade, temos aqui (referindo-se ao atributo 
da métrica) uma maior abrangência como, por exemplo, ‘capacidade de 
gestão, indicadores estratégicos de negócio,... ’” (Entrevistado 8).   

 

As tabelas: Tabela 3 Tabela 4 e Tabela 5 mostram a métrica adaptada para este estudo, 

dividida por dimensão: ‘Produto’; ‘Operações Industriais’ e; ‘Máquinas e equipamentos’, 

respectivamente. 
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Tabela 3 - Métrica de Aferição dos Níveis de Capacidade Tecnológica – Dimensão ‘Produto’ 

 

Fonte: Pesquisa da dissertação 
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Tabela 4 - Métrica de Aferição dos Níveis de Capacidade Tecnológica – Dimensão ‘Operações Industriais’ 

Fonte: Pesquisa da dissertação 
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Tabela 5 - Métrica de Aferição dos Níveis de Capacidade Tecnológica – Dimensão ‘Máquinas e Equipamentos’ 

Fonte: Pesquisa da dissertação 
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5.2. APLICAÇÃO DA MÉTRICA NA FQM 

Este tópico apresenta o terceiro momento de entrevistas, mostrando uma síntese dos 

resultados coletados ao longo da aplicação da métrica na indústria farmacêutica FQM. O 

entrevistador explicou, com riqueza de detalhes, sobre a métrica em si; sobre cada 

dimensão que esta possui e, ainda, sobre seus atributos e níveis existentes. A Tabela 6 

mostra a síntese dos resultados obtidos com a aplicação da métrica na FQM. 

 



78 

 

Tabela 6 - Resultado consolidado das entrevistas – nas três dimensões 

Fonte: Pesquisa da dissertação 
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5.2.1. Dimensão Produto  

Atributo Gestão de P&D: A gestão da P&D na FQM está segundo a percepção dos 

entrevistados, em um estágio de formação inicial, com algumas capacidades tecnológicas 

que permitem à mesma ser capaz de lançar produtos provenientes, principalmente, do 

desenvolvimento farmacotécnico de formulas de medicamentos já existentes no mercado 

mundial. Como se pode observar, nos relatos a seguir há uma divergência entre as opiniões 

ressaltadas pelos entrevistados 1 e 2, onde o primeiro afirma que a FQM está totalmente 

enquadrada no nível 3, ao passo que o entrevistado 2 afirma que a mesma encontra-se no 

início deste nível. Ainda segundo o vice-presidente (entrevistado 15), a FQM não tem a 

pretensão de ser uma empresa com o foco em P&D. Isto porque ela faz parte de um grupo 

que já possui um centro estruturado de P&D, que propicia o lançamento de novos produtos 

pela FQM no Brasil. 

“estamos, sem dúvida, no nível 3, bem no começo do nível 4... estamos 
buscando novos medicamentos - de segunda e terceira geração - com forte 
desenvolvimento, que não deixa de ser similar, desenvolvendo-o 
internamente. A estrutura interna de P&D desenvolve e realiza pesquisa 
aplicada, porém sobre um produto que já existe no mercado. Fazemos o 
desenvolvimento Farmacotécnico. Para migrar totalmente para o nível 4, 
precisamos melhorar a nossa capacidade de desenvolver medicamentos de 
segunda geração e, além disso, aprimorar nosso sistema de captação com a 
estrutura interna de P&D. Já estamos trabalhando com nanotecnologia na 
linha dermatológica por exemplo, motivo pelo qual estamos indo para o nível 
4”. (Entrevistado 1). 

“[...] está bem no começo do inovador básico... se enquadra totalmente no 
nível 2... a empresa não tem a rapidez necessária no processo de P&D. Ela 
depende da estratégia de negócio para identificar oportunidades. Não tem 
uma estrutura sólida de P&D, muito embora já tenha alguma forma de 
captação de novos produtos”. (Entrevistado 2) 

“[...] considerando a realidade de hoje da FQM, a empresa não vai querer 
chegar ao nível cinco em P&D, ou seja, não vamos fazer grandes 
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento...” (Entrevistado 15). 

Atributo Qualificação Técnica: O referencial teórico desta pesquisa demonstra que ter a 

capacidade de absorver e reter o conhecimento é parte fundamental de uma trajetória de 

evolução da capacidade tecnológica de uma empresa. E a qualificação técnica dos 

colaboradores de uma organização se mostra como uma das principais ferramentas do 

processo de desenvolvimento tecnológico. O referencial teórico também mostrou que é 

preciso ter a competência para gerir uma série de atividades complexas, como: pesquisa, 

desenvolvimento, toxicologia, clínica médica, segurança, regulatória, comercialização e 

marketing (SCHWARTZMAN, 2001). Na percepção dos entrevistados, o atributo 

‘qualificação técnica’, na FQM, está posicionado, segundo as descrições da métrica 

proposta, no nível 3 (inovador básico), com o foco de seus profissionais e técnicos ligados à 
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pesquisa voltado para o desenvolvimento de medicamentos com patentes expiradas, 

oriundos de parcerias e licenciamentos.  

“... a FQM está no nível 2, bem no inicio do nível 3, a grande parte dos 
envolvidos possui graduação na área farmacêutica, havendo, atualmente, 
apenas um caso de profissional com mestrado”. (Entrevistado 2) 

“[...] acho que estamos no nível 2, caminhando para nível 3, porque eu acho 
que aqui na FQM temos apenas um profissional com mestrado concluído”. 
(Entrevistado 13) 

 “[...] não temos pesquisadores de ponta, não somos uma empresa de P&D e, 
por isso, não temos essa qualificação funcional tão desenvolvida quanto esta 
descrita no nível 5... nossos profissionais trabalham mais com foco em 
desenvolvimento e melhoria continua de medicamentos já existentes. Temos 
sim profissionais com mestrado, voltados para desenvolvimento. Enfim, 
estamos no nível 3.” (Entrevistado 15). 

Atributo Redes de Colaboração: Diante do relato dos entrevistados, o estudo mostrou que 

o processo de lançamento de novos produtos na FQM está mais relacionado a sua 

capacidade de interagir em redes de colaboração cientifica, nacionais e internacionais, do 

que a P&D interna, possuindo uma área estruturada de inteligência de mercado voltada para 

a captação de oportunidades provenientes de fontes externas. O estudo também mostrou 

que a rede de colaboração está mais voltada aos institutos de pesquisa (CRO) e outros 

parceiros, do que às universidades. 

“[...] a FQM busca mais oportunidades de inteligência de mercado, como por 
exemplo, a busca de banco de dados de patentes. Existe, hoje, uma 
tendência em focar em Alzheimer, logo a empresa vai direcionar as redes 
para essas oportunidades”. (Entrevistado 1) 

“... não tem uma rede tão inovadora de maneira estruturada junto à 
universidades, mas como faz parte grupo corporativo internacional, cuja 
matriz está na Argentina onde possui grande participação de mercado, ela 
passa a integrar as possibilidades da rede da matriz já existente, além de 
possuir um histórico de iniciativas próprias de contatos no exterior para 
licenciamento. Eventualmente, faz reuniões com outras empresas para 
formação de parcerias de captação, não de forma permanente, mas procura 
manter uma rede mesmo que informal para esse fim”. (Entrevistado 2) 

“a FQM coloca o foco em marca, busca parcerias, possui uma área de 
inteligência de mercado, analisa os competidores, avalia as oportunidades, 
avalia os novos entrantes e adapta drogas já descobertas”. (Entrevistado 13) 

“[...] no caso da FQM, 90% do negócio está entre os níveis 3 e 4, ou seja, é 
mais uma questão de oportunidade de mercado. Estamos abertos aos dois 
tipos de rede (referindo-se às redes descritas nos níveis 3 e 4). Nós 
possuímos o nível 4, entretanto hoje estamos mais focado no nível 3”. [...] 
posso citar o Annita e o KeloKote (dois medicamentos), que são novos 
medicamentos no mercado Brasileiro e, por isso, são considerados inovações 
no Brasil, mas chegaram aqui através de nossa rede (referindo-se ao grupo 

argentino Roemmers, do qual a FQM faz parte). ... nos últimos 5 anos, a 

maioria dos novos produtos de relevância lançados, foram oriundos de redes 
e parcerias”. (Entrevistado 15) 
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Atributo Lançamento de Novos Produtos: O sucesso mercadológico de uma organização 

está diretamente ligado a sua capacidade de transformar uma invenção e um produto, 

tornando-a disponível ao mercado, considerando principalmente o seu grau de 

apropriabilidade da inovação, que significa o quanto é possível reter o ganho econômico 

gerado pela inovação (KUPFER 2005). O atributo em questão reflete justamente a 

efetividade da capacidade da firma em gerir o processo de lançamento de novos produtos, 

considerando o seu sucesso mercadológico e resultados no faturamento da firma. Para este 

atributo, da Dimensão ‘Produto’, segundo a percepção dos entrevistados a FQM, está se 

desenvolvendo, porém com muitas oportunidades de melhoria, principalmente nas 

competências de gestão de projeto, que são partes fundamentais deste processo de 

lançamento de produtos. 

“[...] temos um processo bem consolidado de lançamento de produtos no 
mercado... Temos relativo êxito no lançamento, eu diria, pois algumas vezes 
atrasamos, mas é um atraso justificado, ou seja, sempre acompanhado do 
objetivo de melhor posicionar o produto no mercado. Nosso sistema de 
gestão ainda está muito jovem e, por uma questão relacionada à limitação 
funcional, ainda temos dificuldade de mobilização de pessoal... ainda não 
temos uma base de lições aprendidas formada a partir das experiências de 
projetos já realizados [...]. Precisamos amadurecer a sistemática de gestão de 
inovação”. (Entrevistado 1) 

“a FQM não apresenta uma grande efetividade na capacidade de lançamento, 
pois muitos produtos se encontram em fases iniciais de análise e 
desenvolvimento já por muito tempo. A área de P&D está incorporando um 
modelo de gestão de projetos para a tratativa dos lançamentos, mas o 
processo se encontra em fase de implantação e aprendizado. Está havendo 
um envolvimento cada vez maior das áreas de interface, como marketing, 
regulatórios, operações, qualidade, suprimentos, entre outras, mas tem 
havido, ainda, atrasos e retrabalhos que caracterizam uma fase de 
consolidação de aprendizagem na gestão de lançamento de novos produtos. 
(Entrevistado 2) 

 

Atributo Gestão de Propriedade Intelectual (PI): A quantidade de PI de uma organização 

representa o resultado do processo inovativo, sendo um dos indicadores mais apropriados 

para mensurar a dimensão da mudança tecnológica. Geralmente o que é patenteado 

significa realmente uma inovação (ARCHIBUGI, 1992). De acordo com os entrevistados, a 

FQM gere seus processos de propriedade intelectual. Entretanto, como a maioria dos seus 

novos negócios provém de origem externa, atualmente a condução dos processos de PI fica 

a cargo das áreas jurídica e regulatória, que se dedicam à gestão de contratos (com 

parceiros e fornecedores) e a área regulatória gerencia o atendimento às questões 

relacionadas às agências regulatórias nacionais (ANVISA) e internacionais (FDA, IME, 

INVIMA).  
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“[...] quanto à questão regulatória, entendo que está bem estruturada. No 
entanto, em relação à PI (propriedade intelectual), ainda precisa ser 
desenvolvida aqui na FQM, porque o foco da área regulatória é o registro do 
produto e não a gestão de PI. Na verdade, as áreas jurídica e regulatória, são 
as que, juntas, cuidam da gestão de PI na FQM... nós trabalhamos com 
escritórios para gerir patentes, mas, definitivamente, precisamos avançar com 
a gestão da PI, principalmente se queremos desenvolver novos 
medicamentos”. (Entrevistado 1) 

“Na FQM não há um departamento específico para esta finalidade (referindo-
se a gestão de PI). Por este motivo entende-se que a FQM se encontra com 
abrangência total no nível 3”. (Entrevistado 2) 

 

5.2.2. Dimensão Máquinas e Equipamentos  

Atributo Engenharia de Equipamentos: Ter a capacidade de gerar soluções de 

engenharia em máquinas e equipamentos representa um diferencial competitivo, o que 

significa a possibilidade de adaptar os processos de acordo com as necessidades de 

inovação do negócio, não se limitando à soluções (commodities) normalmente disponíveis 

no mercado. Segundo relatos dos entrevistados, a FQM demonstra, ainda que em níveis 

básicos de inovação, algumas iniciativas voltadas exclusivamente para o parque fabril, sem 

qualquer interação com equipamentos mais complexos de síntese química ou P&D. 

“[...] como gerente de engenharia, posso afirmar que nós precisamos muito 
do apoio do fornecedor, porque ele é o especialista. Nós sabemos das 
nossas necessidades, trabalhamos juntos com os parceiros. Já temos boas 
iniciativas de melhoria de performance nos equipamentos e isso é valorizado 
dentro do nosso corpo técnico. Posso citar o caso do equipamento de 
embalagem semi-automática que foi transformado em automática, mesmo 
sem o apoio do fornecedor que naquele momento afirmava que a modificação 
não iria funcionar, mas depois, quando viu os resultados se interessou pelas 
modificação, que foi toda elaborada pelo grupo de engenharia junto com a 
produção. Por isso acho que a estamos aqui no meio do inovador básico, 
sem qualquer sombra de dúvida”. (Entrevistado 13) 

Atributo Complexidade Tecnológica dos Equipamentos: A complexidade tecnológica 

dos equipamentos da FQM é proporcional às suas necessidades de negócio. Como já 

mencionado nesta pesquisa, a maioria dos produtos comercializados pela empresa advém 

de parcerias e licenciamentos e a dinâmica deste contexto alinha as expectativas e 

intenções de investimento da FQM, determinando quais serão as áreas de maior 

complexidade de equipamentos. Segundo a percepção dos entrevistados, atualmente a área 

de controle de qualidade possui equipamentos de última geração que realizam análises de 

qualidade em princípios ativos, excipientes e medicamentos. 

“A empresa já possui iniciativa de ter equipamentos específicos para a área 
de desenvolvimento, compatíveis com a realidade tecnológica da linha de 
produção. Os investimentos são direcionados de acordo com a necessidade, 
havendo equipamentos de maior evolução tecnológica apenas em pontos 
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críticos quando necessário. Por exemplo, para exportar precisa-se ter uma 
análise com maior grau de complexidade e isso so é feito em HPLC’s de 
última geração, então compramos dois nesse ano. (Entrevistado 2) 

“Estamos no nível 2 (operacional avançado)... Temos autonomia de 
fabricação de embalagem, mas não realizamos síntese química complexa.” 
(Entrevistado 14) 

“[...] A FQM possui um Mix entre equipamentos de alta tecnologia, 
equipamentos médios e até manuais. Por isso, eu creio que estamos no nível 
‘inovador básico’”. (Entrevistado 13) 

Atributo Automação Industrial: Este atributo reflete também a relação simbiótica entre 

máquinas, sistemas de automação e a sua conectividade com os sistemas de informação 

presentes na organização. O grau de classificação em termos de níveis de capacidade 

tecnológica reflete o poder de controle e de rastreabilidade da empresa com relação aos 

seus processos de manufatura, que estão relacionados diretamente aos seus indicadores de 

negócio. A FQM, segundo relato dos entrevistados, possui algumas características que a 

posiciona no nível 3, com bom controle sobre seus processos internos. Os resultados 

demonstram que a empresa passa por um momento desafiador com a implantação de um 

novo ERP (SAP) que pode trazer benefícios diretos às suas rotinas de controle de 

processos internos e externos. Entretanto, tal implantação pode representar um risco, pois, 

atualmente a FQM já possui implantado um ERP, que está totalmente consolidado com suas 

rotinas e a migração para outro sistema pode gerar uma queda de performance durante o 

tempo de adequação às novas interfaces e rotinas do novo ERP. Importante salientar que o 

projeto de implantação do novo ERP contempla um módulo MES (Manufacturing execution 

System) capaz de suportar os processos relacionados à gestão de chão de fábrica orientado 

para melhoria de desempenho, que complementa e aperfeiçoa os sistemas integrados de 

gestão. 

“A empresa possui acompanhamento de performance por meio de 
indicadores de OEE, que indicam a capacidade efetiva que pode ser 
considerada do equipamento. A empresa possui recursos de 
acompanhamento de ordem de produção que permitem a rastreabilidade 
durante o processo, mesmo que ainda não utilize código de barras como 
recurso no controle do processo. A utilização de PLC são pontuais e apenas 
quando, efetivamente, vão contribuir para algum ganho efetivo na análise de 
custo/benefício quanto à melhoria de produtividade ou qualidade. Acho que 
hoje o grande desafio é a implantação do SAP que pode resolver as questões 
de automação e confiabilidade dos relatórios” (Entrevistado 2) 

“Nós temos máquinas com PLC, que geram os dados que precisamos, mas 
esses dados não são carregados, automaticamente, para o nosso sistema e, 
por isso, precisamos fazer inserções manuais para conseguirmos gerar 
relatórios com foco na análise de performance dos equipamentos, como os 
citados na métrica, ou seja, MTBF, MTTR, OEE... Por isso, nós estamos bem 
no nível 3”, mas acho que com a implantação do SAP e de suas interfaces 
automáticas, principalmente como nosso sistema de OEE (Overral Equipment 
Efetiveness), vamos migrar para o nível 4 . (Entrevistado 13) 
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Atributo Logística Interna: Segundo relatos dos entrevistados, este atributo representa um 

grande desafio para FQM. Com a melhoria dos processos de logística interna, a FQM pode 

ter uma melhor utilização da sua capacidade instalada, mais acuracidade nos inventários de 

estoques e mais controle sobre seus leadtimes de manufatura. A FQM tem, segundo 

resultados deste estudo, sérios problemas relacionados e este atributo, o que pode ser 

observado nos depoimentos a seguir: 

“Possui ambiente controlado automaticamente, principalmente nas áreas em 
que o controle é necessário. Possui recursos básicos de movimentação e 
empilhamento. Há, no almoxarifado de insumos, o uso de prateleiras 
dinâmicas para o abastecimento da fábrica. Está em fase final de implantação 
de código de barras na expedição.” (Entrevistado 2) 

“[...] está mais aqui no nível 2 (operacional avançado). Muito embora haja 
algumas prateleiras dinâmicas, o processo de separação dos materiais é 
manual e não há controle e monitoramento automático do ambiente em todas 
as áreas”. (Entrevistado 14) 

“[...] não temos um sistema de controle ambiental... na verdade, até temos um 
sistema de controle na expedição sim, mas no almoxarifado de matéria prima, 
não temos. Os Processos de separação e preparação de cargas são 
manuais, muito embora estejamos evoluindo... Por isso, estamos no nível 2 
(inovação básica)”. (Entrevistado 13) 

5.2.3. Dimensão Operações Industriais  

Atributo Soluções de Engenharia: O atributo ‘soluções de engenharia’ está fortemente 

relacionado ao desenvolvimento de novas formas de gestão de processos e de projetos, 

relacionados a plantas produtivas, fluxos de processos e máquinas/equipamentos.  Os 

resultados gerados por este estudo mostram que a FQM tem a capacidade de gerar suas 

próprias soluções de engenharia, com algumas competências de destaque, como por 

exemplo, uma área dedicada à melhoria contínua de processos. Entretanto, como pode ser 

observado nas respostas dos entrevistados, existe uma considerável dependência de 

especialistas (consultores) e fornecedores. 

“Se encontra muito bem caracterizada no nível 4 inovador pré-avançado, 
caminhando para o cinco, inovador avançado. A composição da área de 
engenharia permite conduzir com especialistas próprios tanto soluções junto 
aos fornecedores para novas instalação e novos equipamentos tanto quanto 
desenvolvimento de dispositivos internos para melhoria de desempenho de 
equipamentos e instalações. Possui uma área de melhoria contínua para 
suporte à soluções de fluxo e gestão de estoques em processos, que vem 
permitindo caminhar para um sistema auto-organizado para esta gestão, 
muito embora ainda depende de atuação da liderança nesses aspectos. 
(Entrevistado 2) 

“Estamos no nível 4. Não há uma dependência técnica de fornecedores. Aqui 
na FQM, soluções tecnológicas são criadas e há uma organização por fluxo, 
inclusive com recursos visuais”. (Entrevistado 14) 
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“[...] estamos no nível 4. Estamos falando de indústria farmacêutico, que é 
muito específico. Considero o nível 4 como sendo o mínimo para se 
trabalhar... No nível 3 seríamos incompetentes, já o nível 5 é muito sofisticado 
e muito dificilmente alguma empresa farmacêutica estará neste nível. Sempre 
precisaremos de um especialista para promover a melhoria contínua... a FQM 
não é totalmente dependente de fornecedores, mas também não chega a ser 
auto-suficiente como no nível 5.” (Entrevistado 15) 

Atributo Qualificação e Especialização Funcional: O atributo ‘qualificação e 

especialização funcional’ relaciona o nível de graduação e especialização dos funcionários, 

que exercem a gestão das rotinas existentes dentro do ambiente empresarial, focados 

principalmente na gestão baseada por indicadores. Segundo relato dos entrevistados a FQM 

está, segundo as descrições da métrica, no nível 4 (inovador pré-vançado), com algumas 

competências de gestão em desenvolvimento, tendo como principal desafio, aprimorar e 

manter o nível de qualidade alcançado. 

“A FQM possui, nos níveis de liderança das operações industriais, uma 
grande maioria de graduado, já havendo alguns com pós-graduação e, nos 
níveis de gerência e encarregados, há uma grande carga de treinamento 
interno especializado voltado para melhores práticas de gestão, princípio de 
lean manufacturing, MASP, liderança voltada para resultados, Kaizen, mapa 
de fluxo de valor, etc. A empresa já conta com uma equipe dedicada para 
melhoria contínua em chão de fábrica e por meio da área de qualidade, 
existem profissionais dedicados à ISO 9000 e MASP (Método de Análise e 
Solução de Problema)” (Entrevistado 2) 

“[...] estamos no nível 4 (inovador pré-avançado). Já temos profissionais 
dedicados à práticas relacionadas a normas impostas pelas agências 
regulatórias, além de outras normas como as citadas na métrica e, além 
disso, existem profissionais dedicados à melhoria contínua dos processos... 
Alguns desse nossos profissionais possuem pós-graduação, nosso desafio é 
manter o nível de investimento e foco estratégico para assegurar que a 
qualidade do nível de especialização de nossos gestores não caia 
(Entrevistado 14) 

“[...] estamos no nível inovador pré-avançado, porque aqui temos gestores e, 
principalmente, coordenadores com as especializações e dedicados à gestão, 
conforme descrito na métrica”. (Entrevistado 13) 

Atributo Sistema de Informação Operacional: Este atributo se refere a interface dos 

processos com os sistemas de informação presentes em uma organização. Nesta métrica, 

se mede o nível de complexidade e abrangência dos sistemas de informação que são 

utilizados como ferramentas de controle, análise e gestão, suportando a atividade fim da 

empresa e suas diversas áreas de suporte. Os relatos dos entrevistados classificam a FQM 

como inovador pré-avançado (nível 4) no que diz respeito a este atributo. Os entrevistados 

assim classificam este atributo não apenas em função do suporte oferecido pelo atual 

sistema integrado de gestão, mas principalmente em função da implantação do novo 

sistema integrado de gestão (ERP).  
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“A empresa se encontra no inicio do nível 4, pois vem desenvolvendo rotinas 
gerenciais com utilização de bancos de dados para acompanhamento e 
controle de desempenho dos diferentes processos ligados à gestão de 
manufatura. Possui um sistema com banco de dados que possibilita a 
elaboração de relatórios de acordo com as necessidades das áreas.” 
(Entrevistado 2) 

“Estamos no nível 3, até mesmo porque temos os sistemas integrados com 
relatórios gerenciais suficientes para permitir, ao gestor, tomar suas 
decisões“. (Entrevistado 14) 

“[...] a FQM já possui as características e os processos do nível 4 (inovador 
pré-avançado) e, com a implantação do SAP, estaremos totalmente 
sistematizados”. (Entrevistado 15) 

Atributo Gestão de Operações: Este atributo mede a capacidade tecnológica presente 

principalmente nos processos relacionados à manufatura de produtos. A pesquisa realizada 

nesta dissertação demonstra que a inovação pode estar presente em todas as etapas de um 

processo que culmina em uma inovação. Os resultados das entrevistas demonstram que a 

FQM possui uma equipe de gestão focada na análise de desempenho dos indicadores 

estratégicos com autonomia para geração de planos de ação. Contudo seu maior desafio é 

a difusão desta prática já incorporada nas áreas industriais para todas as demais áreas da 

empresa. 

“A empresa já está focada em indicadores de negócio, havendo, na gestão de 
manufatura, indicadores de desempenho originados do desdobramento dos 
indicadores de negócio. Reuniões gerenciais dentro da diretoria de 
manufatura para análise de indicadores, já ocorrem sistematicamente, 
estando, ainda, em processo de consolidação, reuniões conjuntas com outras 
áreas para análise geral de indicadores. Está em implementação um mapa de 
flexibilidade operacional em áreas críticas.” (Entrevistado 2) 

“Estamos no nível 4, porque já implementamos os indicadores estratégicos, 
desmembrando-os em indicadores operacionais; já criamos o mapa de fluxo 
de valor, dando responsabilidade para os gestores...”. (Entrevistado 13) 

“[...] eu enxergo claramente a FQM no nível 4. Temos equipe focada nos 
indicadores estratégicos e temos, também, reuniões gerenciais. Entretanto 
nosso maior desafio é difundir esta prática gerencial que já existe nas áreas 
industriais, para todas as outras áreas da companhia, principalmente no 
Marketing. (Entrevistado 15) 

 Após ter realizado todas as perguntas suficientes para posicionar a FQM nos níveis 

de capacidade tecnológica segundo a métrica aplicada, o entrevistador mostrou, para cada 

entrevistado, o resultado consolidado de suas respostas e, então, buscou obter dos 

entrevistados sua percepção quanto à validade da métrica. Segundo os relatos dos 

entrevistados, a métrica apresenta-se como uma ferramenta importante para diagnosticar os 

níveis de capacidade tecnológica da FQM. 
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“Sim, é possível enxergar bem o posicionamento não só da FQM, mas eu vou 
além e digo ainda que essa métrica poderia ser utilizada para todo o 
complexo de saúde. Isto envolve o distribuidor, a pesquisa, as universidades. 
É até possível que haja a necessidade de criar alguns requisitos próprios para 
um distribuidor de medicamentos, por exemplo, mas ainda assim há como 
desenvolver estes requisitos dentro desta métrica”. (Entrevistado 1) 

“O posicionamento faz sentido desde que a métrica seja entendida como uma 
ferramenta para garantir uma condição mínima competitiva (que eu entendo 
estar associada a ter um nível 2 completo e iniciativa do nível 3) nos itens de 
uma maneira geral, devendo buscar, de forma selecionada, os atributos que 
ela queira se diferenciar nos níveis 4 ou 5. Desta forma, considerando 
empresas que buscam a mesma forma competitiva da FQM, entendo que a 
métrica indica uma forma coerente de comparar com outras empresas”. 
(Entrevistado 2) 

“Faz sentido sim e condiz com a minha percepção. Inclusive, eu percebo que 
esta métrica consegue transformar uma percepção, que é, por natureza, 
subjetiva, em algo materializável”. (Entrevistado 14) 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1. DISCUSSÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA 

A primeira fase da pesquisa de campo, relativa à adequação da métrica ao ramo 

farmacêutico, coletou depoimentos que suportaram a decisão da construção de uma métrica 

mais simples, com menos níveis que as métricas encontradas no Referencial Teórico. Por 

outro lado, os especialistas entrevistados argumentaram que uma clara demarcação das 

trajetórias de evolução, nível a nível, de cada atributo contribuiria para a melhor 

compreensão das diferenças entre os níveis. Cumpre ressaltar que, se por um lado a 

redução da quantidade de níveis parece facilitar o entendimento da métrica no ato de sua 

aplicação, por outro lado, resulta em um distanciamento maior entre os mesmos, o que pode 

vir a causar distorções nos resultados obtidos com a aplicação da métrica, conforme 

relatado pelo entrevistado 2. 

“[...] temos que ter cuidado para não sermos reducionista na concepção dos 
atributos, pois com poucos níveis, os saltos de capacidade tecnológica 
podem ser muito grandes, e isso pode não traduzir a realidade e, assim, 
prejudicar a métrica como ferramenta de medição” (Entrevistado 2).  

Os relatos dos entrevistados permitiram constatar que a métrica estabelecida neste 

estudo se mostrou bastante aderente aos processos que envolvem o setor farmacêutico. 

Outro aspecto revelado, e que corrobora o referencial teórico, é a interdependência entre as 

estratégias empresariais e as estratégias tecnológicas. Há fortes evidências de que a 

construção da métrica melhorou a percepção dos entrevistados quanto ao entendimento de 

que a capacidade de inovar de uma farmacêutica brasileira, decorre de um processo 

dinâmico de aprendizagem, que leva à acumulação de conhecimento, cuja velocidade 
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depende da intensidade de esforços e da capacidade de absorção das estruturas internas 

da organização.  

A construção da métrica também suscitou discussões que evidenciam uma relativa 

dissociação entre os níveis dos atributos, já que isto depende do foco estratégico da 

empresa. Vale dizer, não necessariamente o mesmo nível deve ser o almejado para todos 

os atributos, pois isto dependerá do modelo de negócio adotado pela organização. Ainda 

assim, ficou evidente para os entrevistados que faz-se necessária uma consistência entre os 

níveis de modo a não criar gargalos na capacidade de inovar da organização.  

“Acho que aqui os elementos estão dissociados [referindo-se aos atributos da 
métrica]... Eu me refiro ao fato de posicionar a empresa nesta métrica de 
acordo com a sua estratégia, ou seja, pode não ser a estratégia de uma 
empresa estar posicionada no nível 5 para todos os atributos, pois 
dependendo da estratégia da empresa, você não tem que ser inovador 
avançado em todas as dimensões e atributos” (Entrevistado 15). 

 “[...] a métrica tem essa característica, ela não deve ter a pretensão de 
conseguir nivelar tudo, pois você não pode afirmar, categoricamente, que o 
ideal é que todos os atributos da empresa estejam no nível 5 (inovador 
avançado). E essa é uma conclusão interessante da métrica. Ela te dá 
estágios de inovação, o mais interessante é que a métrica mostra uma 
consistência do conjunto de atributos com a estratégia do negócio. Então 
você não pode afirmar que o ideal da métrica é que esteja tudo no nível 5 e 
sim a consistência. Uma coisa é certa: é melhor você estar num estágio de 
inovação e não no operacional básico” (Entrevistado 2). 

É importante ressaltar que a correlação entre modelos de negócios e as estratégias 

tecnológicas ainda não é aprofundada entre os teóricos que adotam o conceito de 

capacidade tecnológica, mas já é tema de discussões entre os estudiosos que defendem a 

adoção de um modelo de inovação aberta para as estruturas de P&D (CHRISTENSSEN, 

2006). Nas discussões levadas a cabo durante a construção da métrica, as capacidades 

tecnológicas associadas ao atributo “máquinas e equipamentos” foram as que mais 

suscitaram questionamentos no que diz respeito ao mérito de que uma organização possua 

internamente estes atributos.  

Parece evidente que, na medida em que se aprofundam a divisão do trabalho e a 

especialização de conhecimentos, maior será a possibilidade de que parceiros forneçam 

estas capacidades tecnológicas, sem que isto comprometa a capacidade de inovar de uma 

farmacêutica. Porém, ao nível do Sistema Nacional de Inovação brasileiro, as discussões 

decorrentes da construção da métrica não permitiram aprofundar as consequências da 

inexistência de produtores de máquinas e equipamentos nacionais para a capacidade de 

inovar das farmacêuticas brasileiras.  
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6.2. DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MÉTRICA 

Este tópico aborda uma discussão acerca dos resultados obtidos por meio de entrevistas 

realizadas junto aos colaboradores da FQM, que objetivou a aplicação e a validação da 

referida métrica.  

Regra geral, a aplicação na métrica na FMQ mostrou que a simplificação trouxe 

vantagens, mas, em determinada situações, mostrou a necessidade de maior detalhamento. 

Por meio da aplicação da métrica, o estudo mostrou que, em termos gerais, o nível 3 

(inovador básico) predomina na FQM. No entanto, há evidências na FQM de que as 

percepções dos entrevistados diferiram quanto aos níveis que se encontram alguns dos 

atributos. Esta divergência - que não chega a ultrapassar um nível de capacidade 

tecnológica, conforme foi verificado na Tabela 6 - Resultado consolidado das entrevistas 

– nas três dimensões - pode ser justificada pelo fato de o entrevistado não deter o total 

conhecimento necessário para uma análise na profundidade exigida pela aplicação deste 

tipo de métrica.  

As evidências coletadas desta dificuldade parecem indicar a necessidade de desenhar 

estratégias de pesquisa que enderecem as tensões entre coletar as evidências de cada 

atributo somente com especialistas da área, ou coletar evidências de todos os sujeitos para 

todos os atributos de modo a ressaltar, na percepção dos entrevistados, as 

interdependências entre estes atributos, o que é uma das características centrais apontada 

no Referencial Teórico. De qualquer maneira, não sendo grande a divergência, é possível 

afirmar que, no caso específico da FQM, os colaboradores mostraram-se alinhados quanto à 

percepção das ações e decisões que a empresa vem realizando em relação às dimensões 

da capacidade tecnológica para suporte à inovação, o que parece reforçar as estratégias de 

aplicação da métrica encontradas no Referencial Teórico. 

Segundo a percepção dos entrevistados, a dimensão “operações industriais” é a que se 

apresenta mais avançada em termos de inovação com seus processos operacionais mais 

eficientes e eficazes, encontrando-se predominante no nível 4 (inovador pré-avançado). 

Provavelmente, tal fato se justifica pelo investimento que a FQM vem fazendo desde 2008 

nesta área, objetivando maximizar a utilização da sua capacidade produtiva, gerando 

ganhos de produtividade que permitem direcionar investimentos atuais para a dimensão 

“Produto”, conforme relatos do vice-presidente e do consultor de inteligência organizacional. 

“Você vê que ela (referindo-se à FQM) possui muitas características do nível 
operacional avançado, o que leva a crer que o avanço realizado na gestão 
das operações permite a ela gastar energia e recursos financeiros no 
desenvolvimento de inovação em produto” (Entrevistado 2: Consultor).  
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“[...] até hoje, o investimento esteve maior em ‘operações industriais’ e na 
marca após o lançamento do produto, mas sem dúvida, a partir de agora, 
devemos investir na dimensão ‘produto’ com foco nos atributos ‘redes’, 
‘capacidade de lançar novos produtos’ e ‘qualificação técnica’” (Entrevistado 
15: Vice-Presidente).  

É importante destacar que uma possível percepção de trajetória linear – ou mesmo de 

um ordenamento lógico entre os investimentos em cada atributo - de acumulação de 

capacidade tecnológica, é refutada no Referencial Tecnológico adotado, já que a empresa 

poderia, em tese, dar saltos, ou mesmo descobrir novas rotas tecnológicas, caso sua 

decisões estratégicas fossem diferentes das encontradas no campo.   

Referindo-se ao que afirmou o vice-presidente em seu relato acima, há de se destacar 

que a estratégia de investimento em produto com foco nos atributos ‘qualificação técnica’ e 

‘redes de colaboração’ está alinhada com o que preconiza o referencial teórico desta 

pesquisa, que ressalta a importância desses atributos para o aprimoramento da capacidade 

absortiva da firma. 

As evidências coletadas permitem admitir que a percepção dos entrevistados quanto ao 

atributo “Sistemas de Informação Operacional”, classificado no nível 4, deva-se ao sistema 

de gestão ora implantado na organização, ferramenta desenvolvida internamente, com forte 

integração aos requsitos das operações industriais . É importante ressaltar que um novo 

sistema ERP de mercado está em processo de implantação e tem como objetivo substituir 

totalmente o atual. Assim sendo, é preciso considerar a complexidade desse processo de 

transição, o que pode influenciar na regressão deste atributo em níveis abaixo até que seja 

totalmente reestabelecido o domínio de suas funcionalidades, já que os níveis de integração 

entre as camadas de gestão e de operações industriais poderão ser menores.  

O resultado da aplicação da métrica mostrou que os entrevistados entendem que o 

atributo “Gestão de P&D” da dimensão “Produto”, encontra-se no nível 3 - inovador básico, 

na FQM, o que, de certa forma, contraria as evidências coletadas na revisão da literatura 

sobre as capacidades de um inovador básico. Neste contexto, o vice-presidente relatou que 

a atual estratégia da organização em relação à inovação em produto está mais voltada para 

o desenvolvimento e ampliação de suas redes de parcerias do que em P&D,  

“[...] não somos uma empresa de P&D. Não podemos nos esquecer que 
fazemos parte de um grupo que já possui um centro de P&D estruturado, que 
nos fornece os produtos”. (Vice-Presidente). 

O Vice-Presidente afirma que o fortalecimento das redes de colaboração possibilitará a 

identificação de oportunidades de negócio com o desenvolvimento de drogas já existentes 

no mercado mundial, mas inéditas no mercado nacional, como já vêm ocorrendo nos últimos 

cinco anos, possibilitando um crescimento da empresa com lançamento de novos produtos 
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sem grandes investimentos estruturais na área de P&D, tais como: pesquisa (Básica e 

aplicada) e equipamentos de P&D. Entretanto o referencial teórico evidenciou que uma das 

principais estratégias de uma indústria farmacêutica, que busca a vanguarda na inovação, é 

exatamente a intensidade dos seus investimentos em estruturas de P&D. Segundo o 

Referencial Teórico aqui adotado, o principal risco inerente à estratégia de inovação 

centrada em redes, sem a preocupação com investimento em estruturas de P&D, é o não 

desenvolvimento de sua capacidade absortiva.  

Como ressaltado anteriormente, há evidências de que o modelo de negócio adotado 

pela FQM, a partir do qual a empresa vem crescendo nos últimos cinco anos, pode explicar 

em parte esta percepção dos entrevistados. Por conseguinte, permanece a dúvida nos 

resultados obtidos nesta pesquisa se estratégia de investimento com foco em redes de 

parceria, nos moldes adotados pela empresa, poderá garantir para FQM a manutenção do 

seu crescimento com rentabilidade, ao mesmo tempo em que garante o desenvolvimento 

contínuo e sustentável de suas capacidades tecnológicas em longo prazo em um ambiente 

de negócios de intensa competição em escala global.  

Ainda com relação à classificação no nível 3 para o atributo “Gestão de P&D”, é possível 

que o mesmo decorra de um viés, pois, como é de conhecimento dos colaboradores e foi 

afirmado pelo vice-presidente em documentos e explanações internos, a maioria dos 

lançamentos de novos produtos bem sucedidos nos últimos cinco anos foram frutos de rede 

de colaboração, bem como de licenciamento de marcas, não estando, portanto, atrelado aos 

processos internos de P&D. Portanto, diante da questão apresentada, é possível afirmar que 

o nível 2 (operacional avançado) seja a classificação mais adequada para o atributo ‘Gestão 

de P&D’.  

Por meio da aplicação da métrica, o atributo “Redes” da dimensão “Produto”, foi 

classificado, segundo a percepção dos entrevistados, no nível 3 (inovador básico), tendendo 

ao nível 4 (inovador pré-avançado). Este resultado corrobora com o objetivo da empresa 

para 2012, que consiste em firmar novas parcerias, buscando, assim, beneficiar-se, ainda 

mais, de conhecimentos externos e, desta maneira, incorporá-los internamente. 

“Nos últimos três anos, a FQM veio progredindo em P&D, do operador 
avançado para o inovador básico. Você percebe que a empresa tem algumas 
preocupações em consolidar-se nessa posição. Entendo, para a realidade 
brasileira ou até para estratégias de empresas internacionais, hoje, essa área 
própria de P&D (referindo-se à área interna de P&D) pode ser substituída 
pela questão das parcerias, ou seja, das redes. Então, talvez, a questão do 
desenvolvimento das redes seja um fator de crescimento que pode 
compensar os níveis mais baixos do atributo P&D, suportando a trajetória de 
crescimento e capacitação tecnológica da empresa” (Entrevistado 2: 
Consultor). 
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Diante do relato do entrevistado 2, é importante ressaltar os riscos, identificados na 

literatura científica, de uma estratégia de substituição de uma área interna estruturada de 

P&D por uma rede de colaboração, pois como já foi dito anteriormente, assim procedendo, a 

empresa estaria, cada vez mais, dependente de seus parceiros e sem capacidade de 

absorção e retenção dos conhecimentos. Esta condição poderia perpetuar a empresa na 

condição de adaptador de drogas maduras em um cenário em que estas oportunidades 

poderão se reduzir pela ação da concorrência, decorrente inclusive do maior foco das 

grandes empresas farmacêuticas globais nos mercados emergentes.  Também poderia 

deixar a empresa mais vulnerável aos riscos do negócio, tais como aquisições pela 

concorrência. O investimento em rede é importante para alavancar o processo de inovação 

em produtos. Entretanto não deve ser esta a única estratégia da empresa ao ponto de abrir 

mão de uma estrutura interna de P&D capaz de absorver e reter os conhecimentos. 

A aplicação da métrica mostrou que o atributo “Logística interna”, da dimensão 

“Máquinas e Equipamentos”, foi o que apresentou, unanimemente, o nível mais baixo nas 

percepções dos entrevistados, nível 2 (operacional avançado). Por meio deste resultado 

obtido, a métrica foi capaz de evidenciar o que, há tempos, vem sendo discutido dentro da 

empresa relacionado ao pouco investimento nesta área (logística interna), que resultou em 

uma limitada capacidade de infraestrutura, tornando-a um gargalo para a sua estratégia de 

crescimento da linha de produtos.  
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7. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa buscou responder ao seguinte problema: Como medir o nível de 

capacidade tecnológica de uma indústria farmacêutica Brasileira?  

Face à inexistência na literatura científica pesquisada de uma métrica de capacidade 

tecnológica apropriada para a análise da indústria farmacêutica brasileira, fez-se necessária, 

em primeiro lugar, uma adequação da métrica de Paulo Figueiredo (2009b) de modo a 

permitir sua utilização como instrumento de coleta e tratamento de dados. Com o propósito 

de validar a métrica, a mesma foi aplicada a indústria farmacêutica FQM, que serviu como 

objeto do estudo desta pesquisa. O autor entende que o objetivo desta pesquisa foi 

alcançado, ao demonstrar no campo a aderência do quadro analítico aqui construído aos 

processos que envolvem os atributos e funções tecnológicas do segmento farmacêutico. 

Os resultados apresentados permitem assumir que esta pesquisa contribuiu para a 

teoria e prática administrativa. Do ponto de vista da teoria, esta pesquisa contribui 

estendendo os estudos de capacidade tecnológica em economias emergentes construindo 

um quadro analítico para o segmento biofarmacêutico. Neste esforço analítico de 

adequação da métrica, optou-se, partindo da sugestão de alguns entrevistados, por uma 

redução na escala de níveis de capacidade tecnológica e uma reestruturação na disposição 

desses atributos, modificando o layout original das métricas propostas por Paulo Figueiredo 

(2009b) e aplicada a outros ramos industriais. As evidências colhidas durante o processo de 

entrevistas demonstraram que a métrica de Paulo Figueiredo (2009b) não se apresenta 

como uma ferramenta ideal para coleta de dados, além de apresentar um número elevado 

de níveis de capacidade tecnológica. No entanto, dadas as evidências coletadas, o 

pesquisador entende que novas pesquisas empíricas voltadas para a aplicação da métrica 

em empresas farmacêuticas brasileiras contribuirão para a avaliação dos benefícios e 

custos da adoção de mais níveis de capacidades tecnológicas, particularmente no que diz 

respeito à capacidade de inovação.  

Do ponto de vista da prática, a aplicação na FQM trouxe evidências de que a métrica 

aqui proposta permitirá maior clareza dos gestores a respeito dos níveis de capacidade 

tecnológica em que se encontram as organizações farmacêuticas brasileiras e a respeito 

dos desafios estratégicos envolvidos no emparelhamento tecnológico ou no 

desenvolvimento de novas rotas tecnológicas. Entende-se também, apoiando-se para tal 

nas percepções colhidas no campo, que as adequações realizadas na métrica, citadas no 

parágrafo acima, permitiu uma avaliação mais objetiva pelos gestores entrevistados das 

capacidades tecnológicas do setor farmacêutico. Como uma contribuição às pesquisas 

futuras deixa-se o desafio de avançar na operacionalização da métrica por meio da tradução 
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dos níveis analíticos em escalas numéricas que traduzam os estágios alcançados por cada 

empresa.  

As discussões com os sujeitos da pesquisa, suscitadas tanto durante a fase de 

adequação da métrica quanto durante a fase de aplicação da métrica ao caso, permitem 

considerar que não há um resultado padrão de resposta para as organizações 

biofarmacêuticas, pois esta configuração dependerá, entre outros aspectos, do modelo de 

negócios adotado. Por exemplo, a LNBIO posicionava-se no período de realização desta 

pesquisa como um Centro Tecnológico gerador de patentes para posterior licenciamento às 

empresas farmacêuticas. Portanto, não é esperada neste caso uma pontuação alta nos 

atributos relacionados à organização do trabalho e à máquinas e equipamentos.  

Ainda assim, a métrica permite avaliar a coerência entre a estratégia empresarial e a 

estratégia tecnológica. Logo, as evidências do caso mostraram que a aplicação da métrica 

pode ser utilizada como ferramenta de apoio ao processo de construção de um 

planejamento estratégico, com foco na aceleração da capacidade inovativa da organização. 

Esta reflexão permite oferecer uma questão para a pesquisa futura: é possível obter um 

padrão de resposta à métrica de capacidade tecnológica para cada modelo de negócios 

adotado pela organização? 

Regra geral observou-se um consenso de que, para ter um papel mais expressivo na 

indústria farmacêutica global e para trazer contribuições expressivas para a redução do 

déficit gerado para suprir as necessidades do complexo industrial da saúde, as 

organizações biofarmacêuticas brasileiras deveriam se enquadrar, minimamente, no nível 3 

(inovador básico) em todos os atributos da métrica aqui elaborada. Conforme ressaltado, os 

níveis acima (4 e 5), não precisam ser, necessariamente, uma meta a ser alcançada 

concomitantemente em todos os atributos, mas os níveis devem ser estabelecidos de forma 

coerente entre si e consistentes com o modelo de negócio da empresa.  

Esta pesquisa também apresentou limitações. Quando a métrica foi aplicada na sua 

totalidade aos profissionais de áreas distintas da mesma empresa, observaram-se pequenas 

diferenças nos resultados das respostas. Por exemplo, o gerente de P&D responde sobre a 

área de gestão de operações de forma diferente do que o Diretor Industrial o faz. Entretanto, 

entende-se que essas diferenças não impactaram no resultado final da avaliação obtida por 

meio da aplicação da métrica. Também se deve levar em consideração o fato de que o 

entrevistador e autor deste estudo é o diretor industrial da FMQ, o que pode ter influenciado 

nas respostas dos entrevistados. Além disso, os resultados gerais desta pesquisa também 

podem ter sido influenciados pela percepção positiva dos entrevistados quanto ao atual 

momento de crescimento da FQM. 
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As discussões ocorridas com os executivos entrevistados durante aplicação da métrica 

na FQM permitiram identificar relevantes oportunidades e riscos existentes nas funções e 

atributos que direcionam a P&D na empresa. Por exemplo, a intensificação dos 

relacionamentos em rede de colaboração mostrou-se a opção preferida para mitigar as 

limitações e dúvidas quanto ao fortalecimento da estrutura interna de P&D. Por outro lado, 

deixou claro para os executivos o risco da perda de capacidade absortiva, caso a empresa 

não mantenha internamente pesquisadores capazes de absorver os conhecimentos obtidos 

nas redes. No médio prazo, há o risco da empresa limitar seus relacionamentos externos 

aos contratos de licenciamento de drogas maduras, dada a sua incapacidade de participar 

de estratégias de co-desenvolvimento, que se caracterizam pelo uso de fluxos bidirecionais 

de conhecimento.  Diante deste contexto, oferece-se uma questão a pesquisa futura: Será 

que a FQM poderia reverter esta situação de dependência, e poderia obter melhores 

resultados em seus processos de inovação caso seu modelo de negócio estivesse voltado 

para investimentos mais ousados em estruturas internas de P&D?       
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APÊNDICE H - ROTEIRO DE PESQUISA 

1 - OBJETIVO PRINCIPAL DA PESQUISA: 

Adequar um quadro de referência analítico-descritivo da capacidade tecnológica, 

baseado nas métricas de Paulo Figueiredo, à indústria farmacêutica. 

2 - OBJETIVOS DA ENTREVISTA 

Primeiro: Apresentar uma proposta preliminar de métrica, tomando como base o 

modelo proposto por Figueiredo (2009b) e ajustá-lo a realidade específica do 

segmento farmacêutico de acordo com as entrevistas abertas realizadas com 

especialistas da indústria farmacêutica; 

Segundo: Validar a efetividade da métrica como ferramenta de posicionamento 

tecnológico em relação a percepção dos entrevistados.  

3 - REFERÊNCIAL TEÓRICO: 

3.1 - Inovação 

Implica unir diferentes tipos e partes de conhecimento e transformá-los em novos 

produtos e serviços úteis para o mercado ou para a sociedade. A inovação deve ser 

entendida como um processo e não como eventos isolados; O processo de inovação que 

pode contribuir para acelerar o crescimento industrial; 

 

 

 

3.2. Capacidade tecnológica 

O processo de desenvolvimento tecnológico vai desde o processo de aprendizado, 

acumulação tecnológica e consequente aprimoramento de resultados, dentre eles, a 

capacidade de inovar, (FIGUEIREDO, 2009). 
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3.3 - Dimensões da capacidade tecnológica (FIGUEIREDO 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 - MODELOS DE MÉTRICA 

No quadro 4 abaixo pode-se verificar a proposta de Figueiredo quanto ao arranjo 

seqüencial das capacidades, desde os níveis mais básicos aos mais avançados. 
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3.8 - NÍVEIS CAPACIDADE TECNOLÓGICA DA MÉTRICA 

Quanto aos níveis tecnológicos, observa-se que mesmo em diferentes segmentos, 

existe uma semelhança, podendo ocorrer algumas variações nos limites dos níveis 

superiores, conforme apresentado no Quadro 5. 

 

  

3.9 - FUNÇÕES TECNOLÓGICAS DA MÉTRICA  
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3.10 - MODELO ILUSTRATIVO DE MÉTRICA DE PAULO FIGUEIREDO (2009b) 

Na métrica proposta por Figueiredo (2009b) relacionam-se em uma única matriz as 

dimensões (funções tecnológicas), os atributos qualitativos das respectivas funções e os 

níveis de capacidade tecnológica. Em suas colunas estão relacionadas as dimensões, e 

seus atributos qualitativos. Em suas linhas, os níveis de capacidade tecnológica, que podem 

variar desde estágios básicos aos mais complexos. 
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4 - ENTREVISTAS 

4.1 - ENTREVISTAS PARA ADEQUAÇÃO DA MÉTRICA 

I. Dentre as funções tecnológicas aqui apresentadas, qual delas mais se adéqua ao 
segmento farmacêutico e, além disso, há outra função que você entende ser 
importante e que aqui não está relacionada? 

II. Considerando as funções tecnológicas apresentadas, qual delas você considera 
mais importante para indústria farmacêutica? 

III. Com base nos níveis de capacidade tecnológica elencados neste quadro, qual a sua 
opinião quanto à adequação desta escala, que possui até sete níveis em alguns 
setores específicos, ao segmento farmacêutico? Você incluiria, excluiria ou alteraria 
qualquer desses níveis? 

IV. Em sua opinião, os atributos constantes desta métrica se adéquam ao segmento 
farmacêutico? 

V. Em sua opinião, este modelo de métrica é capaz de expressar o nível de capacidade 
tecnológica de uma indústria farmacêutica? 

 

4.2 - ENTREVISTAS DE APLICAÇÃO DA MÉTRICA NA FQM 

4.2.1 - GUIA BÁSICO PARA APLICAÇÃO 

 A entrevista deve focar no processo de capacitação tecnológica, buscando 

saber qual a posição da FQM na métrica proposta. 

 Os níveis de capacidade tecnológica descritos na métrica, bem como seus 

respectivos atributos qualitativos, são considerados como ativos acumulados, 

e devido a esta característica, podem ou não se repetir nos níveis superiores. 

Os atributos qualitativos podem ser considerados como ativos de caráter 

tecnológico, são eles: ativos físicos (máquinas, sistemas, instalações, etc.) e 

de conhecimento tácito e explicito (habilidades, talentos, qualificação, 

procedimentos, capacidade de gestão e etc.).  

 

 Os atributos qualitativos estão listados de forma ordenada, posicionados em 

linhas. Os níveis de capacidade tecnológica estão posicionados em colunas, 

começando pelo nível um (01), considerado como operacional básico e 

terminando no nível cinco (05), inovador avançado. Para ser classificada em 

um determinado nível, a empresa deve, segundo a percepção do 

entrevistado, possuir todas as características descritas, de forma qualitativa, 

no respectivo nível, podendo estar ou não migrando para um nível acima.  
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4.2.2 - APLICAÇÃO DA MÉTRICA 

 A métrica servirá como ferramenta para a coleta de dados. 

 

5 - QUESTÕES GERAIS: 

 I) Em sua opinião, o posicionamento da FQM obtido por meio da aplicação da 
métrica faz sentido? 

 II) Em sua opinião esta métrica se adéqua ao segmento farmacêutico? 

 


