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RESUMO

A fim de manter ou criar fontes de vantagens competitivas no mercado, é preciso
inovar. Firmar parcerias com agentes externos é uma alternativa que permite incorporar
conhecimentos externos ao processo de inovação, permitindo, assim, explorar novas
tecnologias fora da própria organização, estabelecendo uma forma estratégica de
colaboração em rede, para o que é fundamental o uso da Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) na gestão do processo de inovação tecnológica que envolve a troca de
informações dentro da cadeia de produção do conhecimento. Diante disto, a presente
pesquisa contempla um estudo de caso em Bio-Manguinhos, por meio do qual buscou-se,
com base em uma lista contendo doze tipos de TICs utilizadas no apoio às estratégias de
colaboração, identificar quais delas estão sendo utilizadas em seus projetos de P&D com
parceiros externos e quais tem sido suas contribuições. Para tanto, foi realizada pesquisa de
caráter descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa, que envolveu entrevista semiestruturada com observação participante em profundidade com 14 sujeitos representantes
de áreas relacionadas com P&D a fim de captar informações acerca do tema focado. Os
resultados obtidos conduziram à conclusão de que apenas uma parte das TICs são
utilizadas por Bio-Manguinhos, mais especificamente aquelas que não envolvem,
necessariamente, uma colaboração direta com parceiros. Sendo assim, as evidências do
estudo mostraram que Bio-Manguinhos não desfruta totalmente dos benefícios que lhe
trariam as TICs consideradas críticas para o apoio à colaboração com agentes externos.
Também mostrou que Bio-Manguinhos não se beneficia das contribuições que poderiam lhe
trazer a TIC fundamental para apoio aos processos de inovação, já que não dispõe de um
sistema informatizado para gestão do conhecimento. Ao final desta pesquisa, foram
sugeridas cinco questões para pesquisa futura.

PALAVRAS-CHAVE: TIC, P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, Colaboração com
parceiros externos, Desenvolvimento Tecnológico.

ABSTRACT

In order to maintain or create sources of competitive advantage in the market, it is
necessary to innovate. Establishing partnerships with external agents is an alternative that
allows to incorporate external knowledge to the innovative process, allowing thereby seek
new technologies outside the own company, establishing a strategic collaboration network.
For this, it is essential the use of Information and Communication Technology (ICT) in the
management of technological innovation process, which involves the sharing of information
within the chain of production of knowledge. For all these reasons, current research includes
a “case study” in Bio-Manguinhos, through which we sought, based on a list of twelve types
of ICTs used to support collaboration strategies, identify which ones are being used in their
R&D projects with external partners and what are their contributions to the company.
Therefore, a descriptive and explanatory survey was conducted in nature, with a qualitative
approach involving semi-structured interviews with 14 participants observing, in depth; these
fourteen employees, specialized in areas related to R&D, in order to obtain information on
the subject in focus. The results led to the conclusion that only some ICTs are used by BioManguinhos, specifically those that do not necessarily involve a direct collaboration with
partners. For this reason, the evidence of the study showed that Bio-Manguinhos fully does
not use the benefits that would bring ICTs to the fundamental support for collaboration with
external agents. It also showed that Bio-Manguinhos does not benefit from contributions that
could bring ICT to support basic processes of innovation, since it does not have a

computerized system for knowledge management. At the end of this research, it was
suggested five questions for future research.

KEYWORDS: ICT, R&D, Research and Development, Collaboration with external
partners,Technological Development.
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1. PROBLEMÁTICA
1.1. CONTEXTO
Desde o fim da década de 1980 defende-se a idéia de que a inovação é um processo
sistêmico, que resulta da interação da organização com um conjunto de agentes externos
(FREEMAN, 1987). Cohen e Levinthal (1990) destacaram a importância da capacidade de
as estruturas internas de P&D absorverem conhecimentos advindos de fontes externas.
Construindo sobre as transformações que estavam ocorrendo no ambiente de negócios,
Rothwell (1994) propôs uma 5ª geração de estrutura de P&D, melhor adequada ao caráter
distribuído e global das fontes de conhecimento e tecnologia.
A inovação, vale dizer, a introdução sistemática de novos medicamentos ou de novos e
melhores usos para medicamentos já descobertos foi, ao longo de todo o século passado, o
objetivo central das estratégias das organizações farmacêuticas. O surgimento da
biotecnologia tornou a inovação tecnológica no ramo biofarmacêutico ainda mais complexa.
Face ao aumento de custos e prazos decorrentes de exigências regulatórias cada vez mais
rígidas, e face aos riscos e à impossibilidade de deter todas as capacidades envolvidas nas
descobertas científicas em biologia molecular, fortalecem-se os arranjos em redes de
colaboração tecnológica (POWELL; WHITE; KOPUT; OWEN-SMITH, 2005) e os modelos
abertos de gestão da P&D (HUGHES; WAREHAM, 2010).
Dadas as características das informações em ciência da vida, a biologia molecular foi um
campo de conhecimento que se apoiou no uso intensivo dos computadores desde o
surgimento do mainframe na década de 1960 (CATANHO; MIRANDA; DEGRAVE, 2007). A
partir da década de 1990, com a crescente digitalização e virtualização propiciadas pela
Internet e as inovações em telecomunicações, o uso de TICs tornou-se uma poderosa
ferramenta de inovação em processos e modelos de negócio (KEEN, 1991). Com a
preponderância dos modelos colaborativos, estudos realizados a partir de meados da
década de 1990 trazem evidências da importância crescente das TICs na gestão do
conhecimento

pertinente

ROTHWELL, 1994).

ao

processo

de P&D (BORGHOFF;

PARESCHI, 1998;

Estudos também demonstram que as TICs contribuem para a

virtualização do próprio processo inovativo, reduzindo prazos e custos dos projetos de P&D
(DOGSON; GANN; SALTER, 2006, THOMKE, 2003; VERONA; PRANDELLI; SAWHNEY,
2006), incluindo a modelagem dinâmica de moléculas e proteínas (LENOIR, 1998).
Este trabalho descreverá um estudo de caso para uma indústria farmacêutica da área
pública: Bio-Manguinhos, que é uma das unidades técnico-científica da Fundação Oswaldo
Cruz – FIOCRUZ. Na sequência será apresentada um pouco da história de ambas.
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Fundada em 1900 e vinculada ao Ministério da Saúde, a Fiocruz abriga atividades que
incluem: o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de serviços hospitalares e
ambulatoriais; a fabricação de vacinas, medicamentos, reagentes e kits de diagnóstico; o
ensino e a formação de recursos humanos; a informação e a comunicação em saúde,
ciência e tecnologia; o controle da qualidade de produtos e serviços; e a implementação de
programas sociais.
A Fiocruz tem sua base fincada num campus de 800.000 m2 no bairro de Manguinhos,
Zona Norte do Rio de Janeiro - Brasil, onde funcionam oito de suas quinze unidades técnicocientíficas e todas as unidades de apoio técnico administrativas. Outras seis unidades
situam-se nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus e
Curitiba. Afora essas unidades fixas, a Fiocruz está presente em todo o território brasileiro,
seja por meio do suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS), na formulação de estratégias
de saúde pública, nas atividades de seus pesquisadores, nas expedições científicas ou no
alcance de seus serviços e produtos em saúde.
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) representa uma das 15
unidades técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. Fundado em 04 de
maio de 1976, o Instituto tem como missão, o objetivo de “contribuir para a melhoria dos
padrões de saúde pública brasileira, por meio de inovação, desenvolvimento tecnológico e
produção de imunobiológicos e prestação de serviços para atender prioritariamente às
demandas de saúde do país.”
Bio-Manguinhos é o maior fornecedor de imunobiológicos do Ministério da Saúde,
suprindo mais de 47% da demanda de vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Produz concentrado viral e vacina formulada para atender ao PNI e às Agências das Nações
Unidas, além de fornecer kits de reativos para diagnóstico aos programas públicos da
Coordenação Geral de Laboratórios (CGLAB), ao Programa Nacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN-DST/Aids) e aos programas de vigilância
epidemiológica, através do controle de endemias e agravos da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS). Sua linha de produtos é composta por vacinas, kits de reativos para
diagnóstico laboratorial e biofármacos, produzidos para atender às demandas da saúde
pública.
Desde 2004, Bio-Manguinhos atua no desenvolvimento e na produção de biofármacos, o
que garante, à população, acesso gratuito a produtos de alta tecnologia, além de permitir a
redução dos gastos do Ministério da Saúde.
Para atender aos programas nacionais de saúde pública, Bio-Manguinhos conta com
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cerca de 1300 colaboradores e possui um dos maiores e mais modernos parques industriais
de vacinas da América Latina. O Instituto cumpre as normas de Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e seus produtos têm a chancela da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
Bio-Manguinhos tem um papel estratégico para o Brasil, destacando-se tanto no setor
produtivo, quanto por seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para geração de
novas tecnologias e produtos, conhecimento e economia de divisas para o país.
Desde 2001, o Instituto é qualificado junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para
fornecimento da vacina contra a febre amarela para as Agências das Nações Unidas, além
de exportar diretamente para 71 países, atendendo ao mercado internacional com a
produção excedente. Além disso, seus profissionais têm representatividade em diversos
organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização
Pan-americana de Saúde (Opas), apresentando trabalhos ou integrando conselhos
científicos e técnicos.
Bio-Manguinhos investe em tecnologia de ponta, por meio dos projetos de
desenvolvimento conjunto com parceiros nacionais e internacionais, onde muitos desses
projetos são extremamente sigilosos.
Por ser uma empresa de bio-tecnologia e, portanto, trabalhar com base de
conhecimento, a gestão do conhecimento - em Bio-Manguinhos - constitui um processo de
fundamental importância não apenas para garantir a continuidade de seus negócios, mas
também para contribuir com o processo de melhoria e inovação de seus produtos e serviços
ofertados à sociedade.
Admitindo que Bio-Manguinhos realiza P&D com agentes externos, este estudo buscou
analisar o uso das TIC nas estratégias de colaboração com parceiros externos e se propôs a
identificar as TIC adotadas por Bio-Manguinhos e suas contribuições no apoio à área de
P&D para o alcance de resultados estratégicos.
Para o alcance de resultado satisfatório, este trabalho utilizará o arcabouço de Pisano e
Verganti (2008), que apresenta quatro diferentes modos de colaboração com parceiros
externos e, além deste, também será utilizado outro arcabouço, que consiste de uma tabela
que permitirá a definição de variados tipos de TIC que foram empregadas como apoio às
estratégias de colaboração com parceiros externos.
Este estudo foi motivado pela necessidade de se discutir, em Bio-Manguinhos,
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alternativas capazes de permitir que a área de TI apóie a área de P&D nos processos
voltados para a colaboração com parceiros externos.

1.2. PROBLEMA
Qual a contribuição que as TIC estão trazendo para os projetos de P&D de BioManguinhos desenvolvidos com parceiros externos?

1.3. OBJETIVO
O objetivo principal deste estudo é identificar qual a contribuição que as TIC estão
trazendo para os projetos de P&D de Bio-Manguinhos desenvolvidos com parceiros
externos.
Para atingir ao objetivo principal, este estudo deverá explorar os seguintes objetivos
intermediários:
a. Identificar os projetos de pesquisa de Bio-Manguinhos realizados em
colaboração com parceiros externos;
b. Identificar as etapas destes projetos na cadeia de P&D da indústria
biofarmacêutica;
c. Identificar o tipo de Rede de Parceria empregada para os projetos de
colaboração;
d. Identificar quais tipos de TIC estão sendo utilizadas nas estratégias de
colaboração com parceiros externos;
e. Discutir qual a contribuição destas TICs para os projetos de colaboração
científica identificados.

1.4. SUPOSIÇÕES
As TIC estão contribuindo, decisivamente, para os projetos de pesquisa de BioManguinhos.

1.5. JUSTIFICATIVAS
As características que envolvem a atividade fim de Bio-Manguinhos, naturalmente
demandam por intensos projetos de pesquisa e formação de alianças estratégicas. Seus
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projetos de pesquisa científica precisam entregar os produtos no mercado em tempo hábil a
fim de combater, em tempo e com eficácia, as enfermidades de natureza epidemiológica e
afins, que assolam a saúde dos cidadãos brasileiros.
O acesso a conhecimentos e tecnologia aportados por parceiros externos pode ajudar a
acelerar a contribuição que a inovação tecnológica oferece à economia do conhecimento.
Portanto, neste estudo é esperado que Bio-Manguinhos recorra sistematicamente a
parcerias científicas e se apóie, em algum grau, no uso de TICs em seus projetos de
pesquisa.
A revisão da literatura aqui empreendida revelou uma carência de estudos que discutam
o uso de TIC em estratégias de P&D colaborativas nas empresas brasileiras. Neste sentido,
este estudo se justifica pela necessidade de não apenas oferecer, à organização, uma
melhor compreensão acerca dos tipos de TICs empregadas em seus projetos de
colaboração com parceiros externos, mas também compreender a real contribuição que
estas TICs podem lhe oferecer. Assim sendo, com o resultado deste estudo, espera-se que
Bio-Manguinhos esteja melhor capacitada para compreender os tipos de TIC que melhor
apoiarão os processos que envolvem projetos com parceria externa.

1.6. DELIMITAÇÃO
Este estudo fica restrito à Bio-Manguinhos, que representa uma das unidades
biotecnológicas da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, não devendo contemplar qualquer
outra empresa ou unidade da fundação. Portanto, este estudo será realizado junto à área
responsável pelos processos de desenvolvimento tecnológico em Bio-Manguinhos, onde
seus projetos de pesquisas científicas acontecem com a colaboração de parceiros externos.
No contexto deste estudo, esta área representa o centro de P&D da organização.
A pesquisa de campo ocorreu no período compreendido entre os meses de abril e
outubro de 2011 e, para a devida coleta de informações, foram considerados os projetos em
fase de execução neste período, bem como outros projetos que tiveram essa fase
recentemente concluída e que, portanto, encontram-se em nova fase de operação assistida
ou experimentação.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Como referencial teórico para esta pesquisa, neste capítulo foram apresentados
conceitos importantes que levarão o leitor a compreender acerca do uso da TIC nas
estratégias que envolvem os projetos de P&D com agentes externos nas empresas
brasileiras.

2.1. INOVAÇÃO NA FARMACÊUTICA
É comum ouvir alguém falar em inovação e logo atribuir a esta palavra o conceito de
algo inédito. No entanto, inovar não se resume apenas a algo que jamais alguém tenha
criado em qualquer lugar (TEECE, 1986). Para o autor inovar vai além das fronteiras do
inédito, ou seja, o inédito não necessariamente significa ser o tipo mais valioso de inovação,
pois ao imitar um concorrente considerado inovador, a firma que copia também está
inovando (FREEMAN & SOETE, 1997). Portanto, conforme afirma Figueiredo (2009, p.31), a
inovação na firma “implica unir diferentes tipos e partes de conhecimentos e transformá-los
em novos produtos e serviços úteis para o mercado ou para a sociedade”.
Considerado o pioneiro neste assunto e quem enfatizou a importância da inovação para
o desenvolvimento econômico, Schumpeter (1936) define que a inovação implica em uma
“destruição criadora”. Este termo busca enfatizar que o novo não nasce do velho, mas sim
brota ao seu lado e o supera. Assim sendo, a inovação é fruto da concretização do papel ou
invenção do empreendedor, que através da destruição criativa, é capaz de inovar de cinco
maneiras Schumpeter (1936):
i) por meio da introdução de um novo produto ou serviço no mercado, com o qual os
consumidores ainda não têm familiaridade;
ii) introdução de uma nova metodologia de produção, portanto ainda não empregado em
certo ramo do mercado, mas não necessariamente fruto de uma descoberta científica;
iii) criação de um novo mercado, caracterizado pela inserção de novos produtos de uma
indústria que nunca antes tivera acesso a este tipo de mercado, independentemente de o
mesmo ter existido ou não anteriormente;
iv) descoberta de uma nova fonte de matéria prima ou de insumos, independentemente
se esta fonte foi constituída ou simplesmente passou a ser explorada de maneira diversa;
v) nova maneira de organização de um mercado já existente, como a consolidação ou
quebra de um mercado monopolista.

24

Schumpeter (1936) destaca que a inovação deve ir além dos produtos e processos e,
portanto, deve envolver novas formas de gestão, novos mercados e novos insumos de
produção.
Para Utterback (1971, p.77), a inovação é oriunda de uma invenção que foi capaz de se
materializar e, portanto, alcançar o mercado com a introdução de um novo produto. De
maneira semelhante, Tálamo (2002) e Afuah (1998) definem que a inovação é algo mais
abrangente, pois ultrapassa os limites da invenção na medida que disponibiliza um novo
produto ou processo para uso comercial no mercado.
Ainda na linha de pensamento de que uma inovação pode ser oriunda de uma invenção,
a inovação “pode igualmente envolver a exploração de novos recursos naturais, copiar uma
idéia de um mercado distante ou descrever um velho produto de uma nova maneira.”
(MATTOS, 2005, p.94). Para o autor, reconfigurar um produto por meio de combinações de
diferentes características do mesmo, também é uma forma estratégica de inovar e isso não
envolve, necessariamente, o emprego de tecnologia ou pesquisa.
Para Bresciani (1996), a inovação é resultante da expressão de mudanças através de
processos criativos de conhecimentos, que são conduzidos por ações determinadas ou
espontâneas de agentes internos e externos
Para Tálamo (2002), “a inovação compreende a disponibilização de uma invenção ao
consumo em larga escala”. Para o autor, para que a invenção possa se materializar e,
portanto, se transformar em uma inovação e alcançar o consumidor final, é preciso que seja
submetida a algumas etapas, como: desenvolvimento, logística, compras, produção, etc..
Desta forma, “a inovação é um processo fundamentalmente econômico” (MATTOS, 2005,
p.94).
Os argumentos de Teece e Jorde (1990, p.76) se assemelham com os de Tálamo (2002)
quando, também, atribuem algumas etapas pelas quais deve passar a invenção para se
transformar em inovação e, com isso, alcançar o mercado. Essas etapas ou processo de
inovação compreende i) a busca; ii) a descoberta; iii) o desenvolvimento; iv) a melhoria; v) a
adoção e comercialização de novos processos; vi) os produtos; vii) as estruturas
organizacionais e; viii) os procedimentos.
A inovação é vista de forma diferente entre os Economistas e os Teóricos
Organizacionais. Enquanto os Economistas concebem a inovação como um produto,
processo ou prática nova para a indústria, os Teóricos Organizacionais a concebem como
um produto, processo ou prática nova para a empresa (GOPALAKRISHNAN, 2000).
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Segundo estudo realizado nas indústrias de petróleo e aço por Mansfield (1962), as
empresas consideradas inovadoras, em comparação com as empresas não inovadoras, são
capazes de apresentar uma taxa de crescimento e volume de vendas superior em até 2
vezes. De acordo com este estudo, é possível afirmar que o fator determinante para o
alcance de um desempenho tal que permite a uma firma garantir um alto nível de
competitividade no mercado, é o seu grau de aprofundamento no processo de inovação
(TIDD, 2001). Para o autor, não é difícil estabelecer uma relação entre a inovação, o
desempenho e a competitividade das empresas. No entanto, “não basta estar convicto da
necessidade de inovar – é preciso saber como fazer e por onde começar” (MATTOS, 2005,
p.95).
A fim de que haja uma melhor compreensão acerca da inovação tecnológica, é
importante compreender, antes, o conceito de tecnologia. A tecnologia pode ser entendida
como o resultado do conhecimento acumulado do uso das técnicas (FIGUEIREDO, 2009)
ou, ainda, como “o conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, empíricos e
intuitivos empregados no desenvolvimento, na produção, na comercialização de bens ou
serviços” (MATTOS, 2005, p.15). Para Rosemberg (1982), o conhecimento científico não
constitui, necessariamente, a base para a produção da tecnologia, pois segundo o autor, há
tempos em que o homem é capaz de realizar tarefas complexas sem o domínio de
quaisquer princípios científicos.
A partir da compreensão dos conceitos de inovação e de tecnologia, é possível dizer que
a inovação tecnológica compreende o processo de transformação de uma idéia ou invenção
em uma inovação por meio da utilização de tecnologia.
Segundo Drucker (1987) os efeitos relacionados à competitividade da firma e de países
podem ser altamente expressivos sem que, necessariamente, estejam associados à fatores
puramente tecnológicos, porém Mattos (2005) acredita que nas próximas décadas, não
haverá qualquer indústria que não disponha de inovação tecnológica. Isto porque,
diferentemente de Drucker (1987) no que diz respeito a este assunto específico, o autor
afirma que o emprego da tecnologia compreende o fator mais importante para o aumento da
competitividade global de uma empresa.
Há um conjunto de obras seminais produzidas na literatura de Economia Industrial
(BELL; PAVITT, 1995; DOSI, 1988; FREEMAN; SOETE, 1997; NELSON; WINTER, 1982;
PAVITT, 1984, 1990; PENROSE, 1959; ROSENBERG, 1982; SHUMPETER, 1936; TEECE
et al., 1994), que revela a importância da inovação tecnológica para o crescimento das
firmas e para o desenvolvimento econômico dos países, pois na medida em que os
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impactos associados à economia do conhecimento (EC) aumentam, faz-se necessário
reconhecer a relevância cada vez maior do papel desempenhado pela inovação tecnológica
(FREEMAN; SOETE, 1997). Para os autores, a inovação tecnológica é um processo
sistêmico e seu desempenho depende da interação: i) da firma com agentes externos; ii)
entre as fases de pesquisa e desenvolvimento; iii) da relação entre a área P&D com os
diferentes departamentos internos à organização, tais como marketing e operação.
Quanto à classificação da inovação tecnológica, muitas taxonomias diferentes foram
desenvolvidas, cada qual com sua especificidade para atender a uma perspectiva específica
do usuário (MATTOS, 2005). Portanto, dependendo da perspectiva de análise adotada, uma
inovação particular pode ser classificada em diferentes categorias. No entanto, o autor
afirma que a classificação que prevê a existência de inovações incrementais, radicais e
fundamentais é considerada a classificação mais básica.
A inovação incremental é caracterizada pela implementação de pequenas melhorias em
um produto ou em processos empregados na sua fabricação, que tem como propósito o
aperfeiçoamento de seu desempenho funcional ou, pelo menos, melhoria na percepção que
o usuário tem de seu desempenho.
A inovação radical é caracterizada pela implementação de grandes melhorias em um
produto. Geralmente, esta classe de inovação promove alteração nos processos de
produção ou nos princípios de funcionamento do produto, envolvendo o emprego de uma
nova tecnologia e, consequentemente, obsoletando a tecnologia empregada anteriormente.
A inovação fundamental ocorre quando o impacto da inovação for de tal natureza que
possibilite, a partir dela, o desenvolvimento de muitas outras inovações.
Nas firmas de economias emergentes, reconhece-se que a grande maioria da inovações
são incrementais (TIGRE, 2006). No entanto, o posicionamento tecnológico que uma
empresa pretende alcançar definirá se ela enfrentará ou não as incertezas impostas pela
inovação radical. Este posicionamento tecnológico reflete a intensidade dos esforços de
inovação da empresa e envolve a demarcação de como a mesma conduzirá o processo de
obtenção das tecnologias chave para a sua estratégia empresarial.
Segundo Figueiredo (2009) a tecnologia é uma forma de conhecimento, ligada à
engenharia. Sendo assim, a inovação tecnológica ocorrerá pelo acúmulo de conhecimentos
que levará a alteração, em alguma profundidade e amplitude, da tecnologia empregada em
produtos e processos.
As indústrias farmacêuticas que, atualmente, lideram o desenvolvimento científico e
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comercial, são aquelas indústrias centenárias que se expandiram por meio de pesquisas
acadêmicas voltadas para o atendimento das reais necessidades da indústria. Assim sendo,
as maiores indústrias farmacêuticas que desfrutam do poder de mercado por deterem o
maior número de patentes farmacêuticas são, em sua totalidade, de cunho inovativo.
Portanto, a competição dessas indústrias no mercado se assenta na inovação, motivo pelo
qual investem pesadamente em P&D (RADAELLI, 2008).
As dez maiores indústrias farmacêuticas são oriundas dos EUA, Alemanha, Suíça e
Reino Unido. Estas indústrias dominam o mercado para medicamentos com prescrição, que
são os mais lucrativos e, portanto, respondem por 55% das vendas mundiais (RADAELLI,
2008). A autora destaca que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia gerou novas
oportunidades de inovação para as indústrias farmacêuticas, o que lhes permitiu
experimentar
praticamente,

uma
todos

série
os

de

mudanças

mercados

e,

consequentemente,

nacionais.

As

expandir-se

oportunidades

inovativas

para,
que

retroalimentaram o dinamismo do setor, em muito deveu-se à ações individuais de muitas
indústrias a partir de suas experiências científicas passadas.
A Figura 1 apresenta a cronologia inovativa da indústria e sua expansão rumo a doenças
de maior complexidade. De acordo com esta figura, no início dos tempos, as atividades de
pesquisas baseavam-se em métodos denominados serendipity, que, para efeito de
entendimento, pode ser caracterizado pela expressão “atirar no que vê e acertar no que não
vê”, ou seja, trata-se de um método que possibilita descobertas acidentais. Por meio deste
método, por exemplo, foi descoberto o Viagra – um dos medicamentos mais famosos da
década de 90 – cujo projeto original buscava conceber solução para o tratamento de angina.
A penicilina e o aspartame são exemplos importantes de inovações no setor, resultantes
deste método (RADAELLI, 2008).
Cada vez mais, novas tecnologias são aplicadas à estrutura molecular num processo
automatizado com análise de compostos industriais em larga escala. Portanto ainda que o
método seremdipity seja empregado nos dias atuais, o mesmo se mostra incompatível com
os avanços científicos nas áreas de molecular e de tecnologia quando empregado como
procedimento exclusivo de pesquisa farmacêutica, pois o método requer, pelo menos,
quatro anos para produzir um único composto, além de não selecionar um alvo biológico
(RADAELLI, 2008).

28

Complexidade da doença

Figura 1 - Cronologia inovativa da indústria farmacêutica
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Fonte: Radaelli (2008)

Antes mesmo do surgimento das indústrias farmacêuticas, a descoberta e criação de
medicamentos eram realizados por famílias de pequenos farmacêuticos. A fim de permitir
uma melhor compreensão acerca da evolução da indústria farmacêutica ao longo das
décadas, baseado em Radaelli (2008), este tópico abordará a evolução do conhecimento na
indústria demarcado por três ciclos diferentes. Para tanto, o Quadro 1 mostra o primeiro
ciclo de desenvolvimento por meio da evolução do conhecimento no estágio inicial da
indústria farmacêutica, que compreende a primeira fase de desenvolvimento, que vai de
1850 à 1945.
Neste primeiro ciclo, que compreende o estágio inicial, duas categorias distintas de
pesquisa vigoravam: i) mundo anglo-saxão, notadamente Estados Unidos e Reino Unido; e
ii) escola alemã, que incluía a Alemanha e Suíça. Na primeira categoria, a pesquisa
farmacêutica baseava-se na produção de medicamentos via extração e purificação de
produtos naturais, derivados de origem humana e de plantas. Na segunda categoria, as
pesquisas farmacêuticas assentavam-se na indústria química e sintética. Neste estágio
inicial, ter competências na indústria química e sintética significava estar na dianteira e,
consequentemente, dominar a indústria farmacêutica.
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Quadro 1 - Evolução do conhecimento na indústria farmacêutica – primeiro ciclo
(1850 – 1945)
Evolução do Conhecimento na Indústria Farmacêutica: Primeira fase (1850-1945)

Onda de mudança
tecnológica

Drogas baseadas em
princípios ativos extraídos
de plantas

Escola anglo-saxônica: química
fisiológica e extração de produtos
naturais
Escola alemã: química orgânica
sintética
Vitaminas, hormônios e insulina.

Exemplo de novas classes Alcalóides, morfina, quinina,
de drogas ou de áreas de aconitina, digitalina,
aplicação
atropina, soros e vacinas

Lócus da inovação

Laboratórios acadêmicos,
pesquisadores
independentes
(farmacêuticos, químicos,
botânicos e naturalistas)

Preocupadas
Organização do
predominantemente com a
conhecimento em grandes
produção e comercialização
empresas
das drogas.

Sedativos, analgésicos e barbitúricos.

Departamentos acadêmicos e,
posteriormente, laboratórios
industriais de pesquisa.
Departamentos acadêmicos e
laboratórios industriais (grandes
empresas químicas)
Aparecimento de oucas empresas
farmacêuticas intensivas em pesquisa
baseadas na química orgânica e em
tecnologia de corantes.

Estratégias de
aprendizado

Aquisição de invenções e
novas drogas descobertas
externamente.

Atividades de P&D internas;
colaboração com os institutos de
pesquisa acadêmica.

Mudanças institucionais

Desenvolvimento de uma forte competência na P&D em algumas
empresas químicas; aceitação gradual de biogênese das doenças e
consolidação da Academis de Pesquisa dos EUA.

Fonte: Radaelli (2008)

Neste estágio, as primeiras descobertas foram realizadas por laboratórios acadêmicos
situados em hospitais universitários, cabendo às empresas químicas, somente o apoio,
financiamento ou contratação de alguns professores dedicados ao desenvolvimento de
processos produtivos e comerciais de seus produtos. Nos Estados Unidos, as universidades
forneciam o conhecimento básico e abastecia o mercado com profissionais altamente
especializados, o que impôs um ritmo estável e sustentado de inovações (RADAELLI, 2008).
Por conta da interação entre as firmas, novas categorias diferenciadas de empresas
surgiram na indústria e um grupo seleto de empresas se especializou na inovação e
descoberta de novos medicamentos, dentre as quais tem-se a Merck e Pfizer. Estas
empresas desenvolviam sofisticadas competências de P&D in house, ao mesmo tempo que
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geriam acordos de parcerias com pesquisadores externos.
Ainda neste estágio, um grupo de empresas dos Estados Unidos buscaram a inovação
por meio da imitação ou por meio de pequenas mudanças realizadas nos produtos criados
por outras empresas de domínio industrial.
O segundo ciclo da indústria farmacêutica tem início após a Segunda Guerra Mundial e
se estende até início dos anos 80. Durante a guerra, os governos dos EUA e do Reino
Unido, em conjunto, criaram programas de pesquisas voltados para o desenvolvimento
científico e para criação de técnicas de viabilidade comercial, o que atraiu dezenas de
empresas. As pesquisas tiveram acompanhamento dos departamentos de saúde, de
agricultura e das universidades desses países. O Quadro 2 apresenta o segundo ciclo de
evolução do conhecimento na indústria farmacêutica com a entrada destes novos atores nas
indústrias.
A disputa pelo mercado durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver a
penicilina e a descoberta da alta lucratividade advinda de pesquisas e comercialização de
produtos farmacêuticos, fizeram com que as indústrias, mais tarde, estampassem sua
característica que vigora até os dias atuais, que consiste em intensivos e focalizados
investimentos em P&D.
Após a Guerra, o governo dos EUA passou a investir fortemente em pesquisas
acadêmicas, ao ponto de criar, em 1946, o National Science Foundation e estimular seus
laboratórios a criarem centros de P&D na Inglaterra a fim de se beneficiar do potencial
acadêmico daquele país, o que representou um exemplo de descentralização rumo ao
exterior antes mesmo da criação das chamadas multinacionais. Em 1945, o escritório de
patentes dos EUA concordou em proteger as patentes criadas a partir de produtos naturais,
o que constituiu mais uma fonte de estímulo à pesquisa, pois com esta iniciativa, as
empresas inovadoras deixaram de ser afetadas diretamente pelas empresas voltadas à
imitação e, por outro lado, as empresas imitadoras começaram a investir em P&D para
garantir seu espaço no mercado. Portanto, o segundo ciclo é demarcado pelo crescimento
acelerado das empresas inovativas, o que permitiu que a indústria se estabelecesse como
uma das mais lucrativas.
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Quadro 2 - Evolução do conhecimento na indústria farmacêutica – segundo ciclo
(1945 – 1980)
Evolução do Conhecimento na Indústria Farmacêutica - Segunda fase (1945-1980)
Onda de mudança
tecnológica

Química orgânica e compostos
microbiológicos

Biologia microbial –
escola anglo-saxônica supera
a escola alemã

Exemplo de novas
classes de drogas ou
de áreas de aplicação

Sulfonamidas e antibióticos;
doenças antibacterianas

Antiúlceras, hipertensão,
anticolesteróis, artrites

Lócus da inovação

Laboratórios industriais de
pesquisa em produtos sintéticos;
liderança governamental nos
antibióticos naturais; laboratórios
industriais após a guerra

Empresa farmacêutica intensiva
em pesquisa; rede de cientistas
individuais trabalhando em
grandes empresas, laboratórios
públicos e pesquisas
universitárias

Organização do
conhecimento
em grandes empresas

Consolidação da empresa
farmacêutica grande, integrada e
intensiva em pesquisa; P&D
organizado principalmente por
disciplinas: química orgânica e
farmacologia

P&D organizado por áreas
terapêuticas

Estratégias de
aprendizado

Mudanças
institucionais

Empresas norte-americanas
estabelecem laboratórios de P&D
próximos aos centros acadêmicos
britânicos; pesquisa com um
processo de triagem aleatória
Intervenção governamental para
superar as falhas de mercado na
inovação e para os fundos de
pesquisa acadêmica; proteção
por patentes para medicamentos
produzidos naturalmente;
ascensão da indústria
farmacêutica dos EUA

Modelo racional de descoberta
de fármacos

Crescimento das reservas
públicas para pesquisas
acadêmicas voltadas
às ciências da vida; crescimento
da intensidade das pesquisas
nas empresas farmacêuticas

Fonte: Radaelli (2008)

Um fator importante neste ciclo e que merece destaque por ter contribuído fortemente
com o crescimento acelerado, refere-se à oportunidade de pesquisas voltadas para novas
doenças, uma vez que antes da penicilina, pouquíssimos fármacos curavam efetivamente.
Com isso, as empresas farmacêuticas se viram diante de um vasto e rico campo para novas
descobertas.
Durante o segundo ciclo, o setor farmacêutico se internacionalizou por meio da formação
de redes de cooperação. Este processo ocorreu com as empresas alemãs, suíças e
estadunidenses, por serem as maiores e inovativas.
A metodologia aplicada para a pesquisa, neste ciclo, ainda era aleatória e, por isso, era
necessário a realização de experimentos de centenas de compostos químicos em larga
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escala. Esta realidade se modificou no terceiro ciclo por meio da revolução do conhecimento
associado à revolução molecular, quando a biotecnologia propiciou o avanço científico.
O terceiro ciclo é demarcado pela transformação radical na natureza cognitiva e
organizacional dos processos de aprendizado e descoberta, onde redes de alianças foram
criadas. O Quadro 3 mostra as principais mudanças no setor farmacêutico, que teve início
com o avanço científico propiciado pela biotecnologia. Portanto, este ciclo compreende o
período da biotecnologia molecular.
Em função do negócio promissor de alta lucratividade, nesse terceiro ciclo, as empresas
privadas de países desenvolvidos passaram a investir fortemente na indústria farmacêutica,
superando o investimento público. Com isso, se no ciclo anterior as empresas foram
bastante beneficiadas por meio de investimento público no setor, é neste ciclo, por meio de
investimentos advindos de empresas privadas, que a revolução tecnológica e de
conhecimento alcançou seu status.
Com a transformação radical na natureza do processo inovativo na indústria
farmacêutica neste terceiro ciclo, que criou possibilidades de novas pesquisas, uma nova
estrutura de mercado foi estabelecida, na qual as áreas de biologia molecular, fisiologia,
farmacologia, entre outros progrediram fortemente. Tais avanços tecnológicos constituíram
na chamada revolução biotecnológica, que permitiu aliar a revolução do conhecimento com
novas tecnologias por meio de empresas aptas que surgiram nesta época para esta
finalidade. Com isso, as grandes empresas foram forçadas a se concentrarem em core
competences, imprescindíveis para a singularidade imposta na descoberta de novos
medicamentos, o que demandou reorganização das atividades de P&D e recomposição da
capacidade inovativa.
A revolução da biotecnologia foi um passo adicional na aplicação de tecnologias em
organismos vivos no processo produtivo. O marco científico da biotecnologia moderna é,
costumeiramente, devotado pela descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA pelos
cientistas Watson e Crick no ano de 1953. No entanto, foi somente nos anos 70 que a
biotecnologia foi transformada em uma general-purpose technologi, quando se tornou
possível sua comercialização, pois poderia ser aplicada em diferentes setores com rápidos e
ininterruptos melhoramentos tecnológicos. Desde então as descobertas ganharam
proporções exponenciais, como por exemplo: em 1973 o primeiro gene foi clonado por um
método que não somente simbolizou o avanço científico, mas também representou a
possibilidade de se produzir proteínas celulares com potencial terapêutico e, desde então,
esse processo ficou conhecido como a tecnologia do DNA recombinante e passou a ser a
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ferramenta indispensável da engenharia genética (DNAr) (HULSE, 2004, Apud RADAELLI,
2008).

Quadro 3 - Evolução do conhecimento na indústria farmacêutica – terceiro ciclo
(1980 até dias atuais)
Conhecimento na Indústria Farmacêutica - Terceira fase (1980 até dias atuais)
Onda de mudança
tecnológica

Biotecnologia 1: DNA
recombinado, anticorpos
monoclonais

Biotecnologia 2: genomas, química
combinatória; maximização dos
resultados das triagens

Exemplo de novas
classes de drogas ou
de áreas de aplicação

Proteínas e anticorpos humanos;
diagnoses

Melhoramentos no processo de
descoberta das drogas

Lócus da inovação

Surgimento das primeiras
empresas de biotecnologia;
empresas farmacêuticas

Redes de conhecimento entre
grandes empresas; centros
acadêmicos; empresas novas

Organização do
conhecimento em
grandes empresas

Ambiente de pesquisa imita as
características do ambiente
acadêmico

Ambiente de pesquisa imita as
características do ambiente
acadêmico

Estratégias de
aprendizado

Integração do conhecimento externo
Empresas farmacêuticas adquirem
e captura de economias de escopo
e desenvolvem capacidades
internas (spillovers de
biotecnológicas
conhecimento)

Mudanças
institucionais

Aparecimento de empresas de
Universidades empresariais:
biotecnologia especializadas em
disponibilidade de capital de risco;
auxílio no processo de descoberta
maior difusão do conhecimento
de drogas; crescimento das
científico em biologia molecular
atividades de outsourcing

Fonte: Radaelli (2008)

A engenharia genética continuou e continua se desenvolvendo por meio de tecnologia e
disciplinas que usam o DNAr, o que permitiu, aos pesquisadores, manipular a estrutura do
DNA de qualquer microorganismo, cujo gene pode ser isolado, caracterizado, transformado
e transferido para outros organismos em quantidade, células e tecidos desejados.
A biotecnologia moderna produziu transformações no sistema setorial de inovação
farmacêutica, quando contribuiu para o surgimento de um novo conjunto de agentes
formados por novas empresas de base biotecnológica (NEBs), que passaram a fornecer,
para as empresas farmacêuticas, tecnologias especializadas e produtos intermediários.
Esses agentes surgiram como spin-offs de atividades acadêmicas motivadas por
alianças entre cientistas e venture capital (MCKELVEY & ORSENIGO, 2001, Apud
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RADAELLI, 2008). Estas empresas de centros de pesquisa se localizaram de modo
concentrado ligadas à grandes universidades, formando verdadeiras aglomerações, se
beneficiando dos centros de pesquisa disponíveis nessas universidades, bem como de
trocas de conhecimentos no meio acadêmico (REIS, C. et al, 2010). Portanto, as NEBs são
caracterizadas como empresas inovadoras, baseadas em pesquisa e detentoras de
tecnologia patenteada (ROSICELI et al, 2004). Segundo a autora, essas empresas “foram e
ainda são alvo de interesse estratégico das empresas líderes, motivadas pela necessidade
de capacitação na biotecnologia moderna”.
Por meio de contratos de pesquisa e desenvolvimento e de joint-ventures, muitos
investimentos em P&D biotecnológicos passaram a ser direcionados para as NEBs. Portanto
a cultura empresarial foi transformada e, então, encorajada a manter universidades, NEBs e
parcerias com outras indústrias a fim de aprofundar suas pesquisas em novos
medicamentos terapêuticos (MCKELVEY & ORSENIGO, 2001). Chiaroni (2008) ressalta que
este momento de proliferação de novas empresas altamente especializadas em poucas
disciplinas e focadas no desenvolvimento de tecnologias específicas, provocou o surgimento
da Bioinformática e da radiologia de alta definição.
A vasta rede de pesquisas interorganizacionais estabelecida como conseqüência das
NEBs, impossibilitaram as pequenas empresas de participarem, competitivamente, desse
novo modelo e, para se manterem no mercado, essas empresas iniciaram um processo de
aquisição de soluções de inovação (CHIESA e TOLETTI, 2004). Com isso, essas empresas
de pequeno porte puderam lucrar com o licenciamento dos resultados parciais ou integrais
de suas pesquisas para as grandes empresas.
O acordo de colaboração com parceiros externos constitui uma oportunidade de
obtenção de conhecimento gerado por fontes externas, principalmente se for considerada a
essência do ambiente farmacêutico caracterizada por elevada complexidade e rápidas
mudanças (McKelvey & Orsenigo, 2001). No entanto, por meio de extensas literaturas,
Chiaroni (2008) observa que nenhuma delas evidencia como é organizado, na prática, a
colaboração em P&D no processo de inovação biofarmacêutica. Motivado em obter tal
resposta, em 2006 o autor realizou uma pesquisa junto a um grupo composto por 20
indústrias italianas, nas quais buscou investigar, de forma mais detalhada, os padrões de
colaboração adotados. Por meio de validação, essa pesquisa identificou o modelo
seqüencial de fases mais adequadas para a colaboração na indústria farmacêutica, as quais
constituem o processo de descoberta e desenvolvimento.
Como resultado de sua pesquisa, Chiaroni (2008) criou desenvolveu um arcabouço que
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representa o processo de P&D na indústria farmacêutica, conforme Figura 2. Este processo
é composto por cinco etapas: i) Identificação e validação da base genética da doença; ii)
Identificação do composto para tratamento da doença; iii)Testes pré-clinicos; iv) Testes
clínicos; e v) Atividades pós aprovação.

Figura 2 - Processo de P&D na Indústria Bio-farmacêutica
Identificação e
validação da
base genética
da doença

Id entificação do
composto para
tratamento da
doença

Testes clínicos
Testes
pré-clínico

I

II

III

Atividades
pós
aprovação

Fonte: Chiaroni (2008)

A primeira etapa do processo de P&D compreende a subdivisão em duas sub-etapas,
onde a primeira - de identificação da base genética da doença - tem como objetivo
identificar o gene, a proteína ou a sequência de ambos que está na base da patogenia de
uma doença alvo de estudo, ao passo que a segunda etapa – validação da base genética
– envolve o estudo do gene ou proteína identificado visando entender a sua interação com o
organismo como um todo e checar, por meio do acesso a bases de dados públicas, a
possível existência de direitos de propriedade intelectual acerca de qualquer substância
utilizada no produto que se deseja desenvolver.
Na segunda etapa do processo - identificação do composto ativo - após a avaliação
da base genética da evolução da doença, a pesquisa precisa identificar o composto que
apresenta os efeitos desejados no tratamento da doença alvo do estudo. Este composto
representa o princípio ativo da futura droga. 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.
A terceira etapa do processo - testes pré-clinicos - constitui estudos realizados para
avaliar os efeitos, especialmente em animais não-humanos (in vivo testing), dos
mecanismos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e a toxidade da nova droga.
Antes de entrar nas fases de testes clínicos, é necessária uma primeira aprovação das
agencias governamentais.
A quarta etapa do processo - Testes clínicos - é subdividida em três fases e, nestas
fases, há o envolvimento direto de pacientes humanos. Na fase I, a pesquisa testa a nova
droga em um pequeno grupo (20 a 80) de pessoas saudáveis para avaliar a sua segurança
e para determinar a dosagem adequada. Na fase II, a droga é testada em uma amostra
maior de pessoas (100-300) afetadas pela doença alvo para se avaliar a sua efetividade e

36

determinar os efeitos colaterais comuns de curto prazo e possíveis riscos na utilização. Na
fase III, a amostra de pacientes é ampliada (1000-3000) para se confirmar a efetividade da
droga e para se avaliar a relação benefício-custo da sua aplicação. Se as três fases forem
bem sucedidas, as agencias públicas tem que aprovar sua comercialização.
A quinta e última etapa do processo - atividades pós-aprovação - compreende o teste
das atividades complementares de compra, produção, logística, marketing e vendas da nova
droga. Também envolve os testes pós-marketing do desempenho da droga ao longo de todo
o seu ciclo de vida, com o propósito de dimensionar riscos e benefícios adicionais.
Após criar o arcabouço com as 5 etapas do processo de P&D, Chiaroni (2008) o
comparou em um processo colaborativo com parceiros externos a fim de identificar não
apenas as modalidades de colaboração utilizadas nas indústrias farmacêuticas, mas
também em quais fases do processo essas modalidade são empregadas. Este estudo de
Chiaroni (2008), que envolveu entrevistas com profissionais de indústrias farmacêuticas, foi
capaz de evidenciar, por meio de relatos significativos, que a maioria das trocas
colaborativas para dentro da empresa ocorre na etapa pré-clínica do processo de P&D.
O arcabouço de Chiaroni (2008), serviu como base neste estudo para identificar as
etapas dos processos de P&D dos projetos selecionados como objeto da pesquisa.

2.2. P&D COM PARCEIROS EXTERNOS – MODELO DE COLABORAÇÃO
A imagem da organização como um organismo vivo em permanente relação com o seu
ecossistema já foi explorada na literatura de Ecologia Organizacional (HANNAN; FREEMAN,
1977). O entendimento de que a firma encontra-se imersa (embedded) nas relações sociais
com outras organizações também contribuiu para tirar o foco da análise na firma isolada.
Segundo Uzzi (1997), os benefícios da embeddednes em termos da ação coordenada
resultam da estrutura social que ampara a relação entre os parceiros de negócio, pautada
por: i) ter a confiança como o mecanismo principal de governança; ii) promover a troca de
conhecimentos tácitos essenciais aos parceiros; iii) fazer prevalecer arranjos de solução
conjunta de problemas e; iv) envolver agentes que cultivam vínculos de longo prazo.
Os constructos trazidos pela embededdness influenciaram fortemente a visão de
networks em diferentes campos de estudo, particularmente no de estratégia (DYER; SINGH,
1998; GULATI, 1998; JARRILLO, 1998). A construção de networks (GOMES-CASSERES,
1996) e o estabelecimento de alianças estratégicas (NOOTEBOON, 1999) são vistos como
mecanismos efetivos de acesso a fontes externas de conhecimentos aplicados ao processo

37

inovativo. Para Gulati, Nohria e Zaheer (2000), as redes estratégicas “envolvem o conjunto
de vínculos da firma, tanto horizontais quanto verticais, com outras organizações – sejam
elas fornecedores, clientes, competidores ou outras entidades – incluindo relacionamentos
transversais entre indústrias e países”. Na perspectiva de capacidades distribuídas
(distributed capabilities) (Coombs; Metcalfe, 2000), as redes usam rotinas organizacionais
que permitem a cada parceiro complementar os conhecimentos necessários à geração e
difusão de novos produtos e processos, usando a especialização proposital e fluxos
multidirecionais complementares de transferência de conhecimento especializado entre os
parceiros.
A necessidade de aprofundar o estudo da relação entre o progresso técnico, o
desenvolvimento econômico dos países e os arranjos institucionais subjacentes fez com que
economistas associados à corrente evolucionária neoschumpeteriana cunhassem o conceito
de SNI - Sistema Nacional de Informação (FREEMAN, 1987; Lundvall, 1992; NELSON,
1993). Dado o seu marco teórico, a visão sistêmica foi o referencial dominante nos estudos
de sistemas tecnológicos e industriais nos níveis nacional, setorial, regional e local. No caso
dos estudos de clusters ou distritos industriais, a análise sistêmica da inovação enfatiza os
benefícios das externalidades positivas (spillovers) geradas pela troca de conhecimentos
tácitos, específicos e localizados, possibilitados pelo aprendizado gerado da proximidade
geográfica entre os indivíduos e as organizações (AUDRETSCH; FELDMAN, 1996).
Os estudos de networks também foram diretamente aplicados à questão da mudança
técnica e sua dinâmica (MALERBA, 2002; ORSENIGO; PAMMOLLI; RICCABONNI, 2001),
incluindo o caráter distribuído e global das fontes (ROTHWELL, 1994). De acordo com
Dantas e Bell (2009, p.831), as redes de aprendizagem e inovação (RAI) “são arranjos
organizacionais que envolvem atores com diferentes capacitações e que dão importância
aos fluxos de conhecimento e à coordenação do aprendizado e inovação”. Neste estudo,
adotar-se-á o conceito de RAI centradas na firma para a análise das estratégias de OI
(Open Innovation).
Recentemente, obteve grande repercussão junto aos gestores das economias
industrializadas a defesa do modelo de inovação aberta (open innovation - OI)
(CHESBROUGH, 2003, 2006). A OI é um conceito que nasce da pesquisa orientada a
observação da mudança nas práticas das grandes firmas estadunidenses com tradição em
P&D frente às crescentes complexidades na gestão da tecnologia na Economia do
Conhecimento (EC) (VANHAVERBEKE; CLOODT; van de VRANDE, 2009). Defende-se que
o modelo de OI parece ser mais adequado à gestão de P&D no paradigma tecnoprodutivo
atual, caracterizado pela ineficácia dos mecanismos de controle contra spillovers, pela maior
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especialização e distribuição na produção do conhecimento e pelo crescente mercado de
tecnologia (CHISTENSEN).
Há um limite a partir do qual o aumento das fontes externas de conhecimento pode gerar
rendimentos decrescentes, dadas as dificuldades cognitivas e os custos decorrentes desta
diversidade (LAURSEN; SALTER, 2006). Estratégias de monitoramento externo mal
desenhadas também poderão degenerar em um processo randômico de busca envolvendo
tecnologias não relacionadas com efeitos deletérios na capacidade absortiva da firma
(AHUJA; KATILA, 2004). Segundo Pisano e Verganti (2008), o tipo de colaboração com
parceiros externos depende da maturidade do conhecimento buscado, sendo que, nos
estágios iniciais da pesquisa, quando a direção da trajetória tecnológica não está clara,
modelos mais abertos seriam pouco efetivos.
Para avaliação do tipo de colaboração adotada nos projetos de P&D de Biomanguinhos
foi adotada, nesta pesquisa, a tipologia proposta por Pisano e Verganti (2008) representada
na Figura 3, para a qual se faz uma breve descrição a seguir.

Círculo de
Elite

Consórcio

ABERTA

Comunidades de
Inovação

FECHADA

Shopping de
Inovação

PARTICIPAÇÃO

Figura 3 - Modos de Colaboração com Parceiros Externos

GOVERNANÇA
HIERÁRQUICA

IGUALITÁRIA

Fonte: Pisano e Verganti, 2008

No modo Shopping de inovação, a empresa recebe um grande número de soluções
sobre domínios que podem estar além de seus conhecimentos ou experiências, mas
mantém o controle da direção do processo inovativo. Este modo é recomendado quando a
empresa detém os conhecimentos chave e quer manter a integridade de um sistema,
usando a rede para acelerar o desenvolvimento de inovações incrementais, funcionalidades
ou proposições de valor montadas em conjunto. O maior desafio é atrair muitas idéias de
vários domínios, examiná-las sistematicamente e escolher a direção adequada. Os
mecanismos habilitadores deste modo são: i) a capacidade de entender a necessidade dos
clientes e de testar e examinar soluções dentro de custos aceitáveis; ii) plataformas de
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informação que permitam aos parceiros contribuir com facilidade; iii) problemas de menor
complexidade, que podem ser resolvidos com ferramentas de design simples; iv) a
capacidade de desenhar sistemas que desmembrem

problemas maiores em partes

discretas nas quais cada parceiro pode trabalhar de forma autônoma, e que possam ser
posteriormente integrados pela empresa. Exemplo: InnoCentive (www2.innocentive.com).
No modo Comunidade de Inovação, usualmente associado aos movimentos de código
aberto, qualquer empresa ou parceiro pode propor problemas ou oferecer soluções
específicas e com contorno bem definido, e cada um decide que solução adotar. Este modo
é recomendado quando a empresa pode usar os conhecimentos gerados na rede para
melhorar seus próprios produtos e processos.

O maior desafio é criar valor com o

conhecimento trocado na rede em proporção maior do que o valor que seria criado
mantendo a inovação dentro da empresa. Os mecanismos habilitadores deste modo são: i)
uma arquitetura de produto ou serviço modular, que facilite a delimitação do problema e o
desenvolvimento de soluções; ii) portais de internet que permitam a participação dos
parceiros; iii) mecanismos de incentivo que fortaleçam o adensamento contínuo da
comunidade

vis-a-vis

tecnologias

concorrentes.

Exemplo:

BiOs

(www.patentlens.net/daisy/bios).
No modo Círculo de Elite, a empresa seleciona os parceiros que considera os mais
capacitados nos conhecimentos subjacentes à solução pretendida, mantendo rígido controle
sobre a evolução da pesquisa e sobre quem captura o valor da inovação. Este modelo é
mais adotado nos momentos de inovação radical ou nas fases iniciais da pesquisa, quando
a direção correta não está clara. Os maiores desafios são a identificação dos campos de
conhecimentos subjacentes, os parceiros mais capacitados e a escolha da direção correta.
Os mecanismos habilitadores deste modo são: i) a capacidade de identificar uma
necessidade do cliente ainda não atendida; ii) a capacidade de identificar parceiros
talentosos na concepção da solução; ii) a capacidade de estabelecer relacionamentos de
confiança e mecanismos de incentivo que privilegiem os parceiros mais capacitados e
remunerem os investimentos específicos ; iv) a capacidade de desenvolver uma arquitetura
de produto que facilite as interações e os desenvolvimentos subseqüentes e; v) uso de TICs
para gerar inovação.

Exemplo: Grupo de designers selecionados pela Alessi

(www.alessi.com) para desenvolver seus produtos.
No modo de Consórcio, nenhuma empresa detém isoladamente todos os campos de
conhecimento potencialmente envolvidos na solução e a mútua dependência e as múltiplas
direções dos conhecimentos trocados desfavorecem tentativas de controle sobre a captura
do valor gerado com a inovação. Este modo é recomendado em ramos cuja pesquisa

40

envolve altos custos e riscos e todos dividem os ônus e bônus da inovação. Os maiores
desafios são identificar os conhecimentos subjacentes e os parceiros melhor capacitados e
influenciar a direção da inovação no sentido de obter contribuições que serão rentáveis para
a empresa. Os mecanismos habilitadores deste modo são: i) a capacidade de encontrar
parceiros com os conhecimentos necessários e com capacidade de trabalhar com
conhecimentos distribuídos; ii) processos e regras que estimulem os parceiros a trabalhar de
forma orquestrada para atingir objetivos compartilhados; iii) TICs que permitam o
desenvolvimento remoto, simulações e prototipação virtual. Exemplo: Blue-ray Association
(Sony, Panasonic, Warner Bross, etc,).

2.3. TICs NA P&D
O conceito de Tecnologia, na visão de Mattos (2005), pode ser visto no tópico Inovação
Tecnológico deste estudo. Para o autor, há várias tecnologias diferentes disponíveis para as
empresas e, portanto, os gerentes devem tomar conhecimento acerca daquelas que são ou
deveriam ser empregadas na operação específica de sua organização.
Historicamente, muitas tecnologias surgiram e foram adotadas pelas organizações a fim
de transformar seus negócios e, dentre várias outras, a Tecnologia da Informação se
apresenta como a mais recente tecnologia que foi capaz de transformar os negócios ao
longo dos dois últimos séculos (CARR, 2008). Esta afirmação pode ser constatada por Saad
(2006, p.32) quando, em sua obra, o autor fornece os seguintes dados:
em 1965, menos de 5% dos investimentos de capital das organizações
americanas estavam voltados para a Tecnologia da Informação; no início da
década de 80, com a introdução dos computadores pessoais, este percentual
cresceu para 15%; no início da década de 90, novo crescimento para 30%,
tendo, na virada do milênio, atingido cerca de 50%.

Para Mattos (2005) a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) compreende uma
das três áreas que ele denomina áreas primárias da tecnologia. Para o autor, por meio da
TIC, os colaboradores de uma empresa são capazes de adquirir, tratar, processar e
comunicar informação.
As outras duas áreas primárias da tecnologia a que o autor se refere, diz respeito à (i)
Tecnologia do produto, que a área de P&D de uma organização emprega para transformar
idéias em novos produtos e serviços para os clientes; e (ii) Tecnologia de processos: que
permite a criação de métodos pelos quais a organização realiza suas atividades.
Para Mattos (2005) a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) compreende o
processo que permeia desde a aquisição de dados operacionais internos e externos à

41

empresa - que serão utilizados para a produção de informações e geração de
conhecimentos - até a transmissão desses dados, informações e conhecimentos para outras
pessoas e processos, dentro e fora da empresa (MATTOS, 2005). Portanto para o autor, ao
contribuir para a produção de informações e geração de conhecimentos, a TIC se apresenta
como uma importante ferramenta capaz de apoiar os gestores no processo de tomada de
decisões de maneira eficaz, eficiente e efetiva.
O Sistema de Informação (SI) é o mecanismo mais adequado para armazenar e tratar as
informações nas organizações contemporâneas (REZENDE, ABREU, 2000). Para o autor,
Um sistema de informação eficiente pode ter um grande impacto na estratégia corporativa e
no sucesso da empresa, pois as empresas buscam como benefícios: o suporte à tomada de
decisão; o valor agregado ao produto; o melhor serviço e vantagem competitiva; produtos de
melhor qualidade; etc. Para encarar esses desafios, dada às características desse atual
ambiente de negócios e de gestão, as organizações precisam ser cada vez mais flexíveis,
adaptáveis e ágeis e suas estruturas e processos precisam ser, permanentemente,
reavaliados. Neste contexto, a TI terá que identificar e/ou desenvolver tecnologias e
sistemas de informação que apóiem a comunicação empresarial e a troca de idéias e
experiências (CÂNDIDO, SILVA FILHO, 2003).
Turban (2010, p.34) define Sistema de Informação como um sistema que “coleta,
processa, armazena, analisa e dissemina informações para um propósito específico”. O
autor explica que nem todos os sistemas de informação são computadorizados e, então,
define Sistema de Informação baseado em computador, como sendo “um sistema de
informação que utiliza a tecnologia da computação para realizar algumas ou todas as tarefas
programadas” (TURBAN, 2010, p.34). Para o autor, um sistema computadorizado pode
envolver desde um pequeno computador pessoal com software simples, até vários
computadores interligados a outros dispositivos eletrônicos, bem como à redes de
comunicação. Quando interligado à rede, um Sistema de Informação é capaz de não apenas
conectar uma organização inteira, mas também conectar múltiplas organizações.
Um Sistema de Informação tem o típico propósito de fornecer uma solução para um
dado problema do negócio. Compreende os seguintes componentes básicos: (i) Hardware;
(ii) Software; (iii) Banco de Dados; (iv) Rede; (v) Procedimentos; e (vi) Pessoas (TURBAN,
2010).
Hardware compreende a parte física e pode ser exemplificado pelo monitor de vídeo,
teclado, mouse, processador, impressora, etc. Enfim, compreende os periféricos que, em
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conjunto, são capazes de receber dados e informações e, com isso, processá-los e
exibir os resultados.
Software compreende a parte lógica/abstrata do SI, como os programas que são
instalados no hardware a fim de instruí-lo para o processamento dos dados.
Banco de Dados compreende uma coleção de arquivos e tabelas capazes de
armazenar grande volume de dados inter-relacionados.
Rede compreende um sistema de conexão capaz de compartilhar recursos por
diferentes computadores.
Procedimentos compreende um conjunto de instruções que permitirá, ao hardware,
processar as informações e gerar um resultado desejado.
Pessoas representam os indivíduos que interagem com o sistema e se utilizam de suas
informações.
Turban (2010, p.35-43) define Tecnologia da Informação como “a coleção de sistemas
de informação de uma organização, seus usuários e a gestão que a administra”. Para o
autor, a TI assume um papel importante que consiste em “ser um viabilizador e um
facilitador de atividades organizacionais, processos e mudança para aumentar o
desempenho e a competitividade”.
Os Sistemas de Informação são desenvolvidos de acordo com a hierarquia de uma
organização. Os sistemas podem, até mesmo, ser independentes, mas normalmente estão
inter-conectados (TURBAN, 2010, p.60-61). A Figura 4 apresenta os sistemas de
informações classificados por níveis organizacionais.
Sistemas pessoais e sistemas de produtividade: compreende os pequenos sistemas
construídos para dar suporte a muitas pessoas. São baratos, têm capacidade padrão e seu
propósito é apoiar as atividades básicas do indivíduo que diz respeito à aquisição,
organização, manutenção, recuperação e compartilhamento de informações. Como
exemplo, é possível citar o PDA (assistente pessoal digital) com funções como calendário,
calculadora, agendador de tarefas, etc. Outro exemplo que pode ser citado são as planilhas
eletrônicas criadas em Excel para auxiliar o usuário final em sua tomada de decisão.
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Figura 4 - Níveis dos Sistemas de Informação

Sistemas
muito grandes
e especiais
Sistemas globais
Sistemas Interorganizacionais
Sistemas corporativos (integrados)
Sistemas de gestão de informações e sistemas
funcionais
Sistemas de processamento de transações

Sistemas pessoais e sistemas de produtividade
Fonte: Turban (2010, p.61)

Os Sistemas de processamento de transações (SPT) são desenvolvidos para apoiar
as atividades de negócio rotineiras de uma organização, tais como compra de materiais,
cobrança a clientes, envio de mercadorias a clientes, etc. Portanto, um SPT dá suporte ao
monitoramento, coleta, armazenamento, processamento e disseminação das transações
básicas do negócio da organização.
Os Sistemas de Informação funcionais tem como objetivo apoiar as estratégias do
negócio com eficiência. Dividem-se em dois tipos: (i) os que apóiam as atividades de
gerentes funcionais, também conhecidos como Sistema de Informação de Gestão e
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG), e podem ser exemplificados por volumes de
vendas no período e comparações entre as despesas realizadas com as previstas; e (ii) os
que apóiam as atividades de outros funcionários nas áreas funcionais. Os SIG podem ser
utilizados nas tarefas de planejamento e controle, e pode ser exemplificado por um sistema
de informação de recursos humanos , por meio do qual é possível gerar um relatório para o
gerente, contendo informações acerca do percentual de funcionários que, efetivamente,
ficaram de férias ou licença médica, em comparação com o que foi planejado.
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Os Sistemas corporativos (integrados) se diferem dos sistemas de informação
funcionais, porque enquanto este último suporta apenas as atividades internas de uma única
área dentro da organização, os sistemas corporativos suportam processos de negócio que
envolvem duas ou mais áreas da organização.
Os Sistemas Interorganizacionais (SII) são aqueles que interligam duas ou mais
organizações. Os casos mais comuns para exemplificar estes tipos de sistemas, são
aqueles que conectam os vendedores com os compradores.
Os Sistemas globais compreendem os SII desenvolvidos para interligar duas ou mais
organizações em dois ou mais países. Para exemplificar este tipo de sistema, é possível
citar os sistemas de comércio eletrônico, quando a organização possui clientes em outros
países.
Os Sistemas muito grandes e especiais classificado pelo autor, diz respeito àqueles
sistemas que costumam ser de natureza global e incluem um mix de vários outros
subsistemas de tipos diferentes acoplados a ele.
Os sistemas de informação também podem ser classificados pelo tipo de suporte que
eles fornecem, independentemente da área funcional (TURBAN, 2010). A
Tabela 1 mostra a relação dos principais tipos de sistemas de suporte.

Tabela 1 - Principais tipos de Sistemas de Suporte
Principais tipos de Sistemas de Suporte
Sistema

Funcionários apoiados

Sistema de Informação
Gerencial (SIG)

Gerentes de nível médio

Sistema de automação de
escritório (SAE)
CAD/CAM
Sistemas de colaboração e de
comunicação (por exemplo,
email, correio de voz)
Sistema de edição eletrônica
Sistema de gestão de
documentos (SGD)

Descrição

Fornece informações rotineiras para
planejar, organizar e controlar operações
nas áreas funcionais.
Aumenta a produtividade dos trabalhadores
Trabalhadores administrativos administrativos; inclui processamento de
texto.
Permite aos engenheiros projetarem e
Engenheiros, desenhistas
testarem protótipos, transferir
especificações às instalações de produção.
Permite que funcionários, parceiros e
clientes interajam e trabalhem em conjunto
de forma mais eficiente.
Combina textos e fotos para produzir
Trabalhadores administrativos documentos gráficos de qualidade
profissional.
Automatiza o fluxo dos documentos
Trabalhadores administrativos
eletrônicos.
Todos os funcionários
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Sistema de suporte à decisão
(SSD)

Tomadores de decisão,
gerentes

Sistema de suporte a grupo
(SSG)

Pessoas trabalhando em
grupo

Sistema especialista (SE)

Trabalhadores do
conhecimento, não
especialistas

Sistema de trabalho do
conhecimento (STC)

Gerentes, trabalhadores do
conhecimento

Combina modelos e dados para resolver
problemas semi-estruturados com extenso
envolvimento do usuário
Dá suporte a processos de trabalho de
grupos de pessoas (incluindo aqueles em
diferentes localizações).
Fornece conhecimento armazenado pelos
especialistas aos não especialistas e
recomendações de decisão com base em
perícia predefinida.
Dá suporte à coleta, organização e uso do
conhecimento de uma organização.

Redes neurais, mineração de
dados

Trabalhadores do
conhecimento, profissionais

Aprende a partir de casos históricos, mesmo
com informações vagas ou incompletas

Inteligência do negócio

Tomadores de decisão,
gerentes, trabalhadores do
conhecimento

Coleta e utiliza grandes quantidades de
dados para análise pelos sistemas
analíticos e de inteligência do negócio.

Sistemas de computação móvel

Funcionários móveis

Dá suporte aos funcionários que trabalham
com clientes ou parceiros de negócio fora
dos limites físicos da organização.

Suporte à decisão automatizada
(DAS)

Funcionários de linha de
frente, gerentes de nível
médio

Dá suporte aos funcionários que atendem
clientes e à equipe de vendas que precisa
tomar decisões rápidas em tempo real que
envolve pequenos valores monetários.

Fonte: Adaptada de Turban (2010, p.68)

Para criar e manter uma rede estratégica de colaboração com agentes externos, é
imprescindível o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para suportar a
troca de informações dentro de uma cadeia de produção do conhecimento (DOGSON;
GANN; SALTER, 2006, PISANO; VERGANTI, 2008).
Com o surgimento da Era Genômica, consolidado com o lançamento do sequenciamento
do genoma humano em 1990 e o sequenciamento do primeiro genoma completo em 1995
(Fleischmann et al., 1995), uma grande quantidade de dados biológicos estão sendo
gerados. A fim de analisar e tratar, em alta escala, este volume crescente de dados, tornouse necessário a cooperação de várias áreas de conhecimentos (BALDI & BRUNAK, 2001;
Wagner, 2006, p. 12). Com isso, surgiu a Bioinformática, que envolve um campo
multidisciplinar, que reúne: i) ciência da computação, ii) matemática, iii) física e; iv) biologia,
cujo objetivo é reunir ferramentas computacionais e de análise para a captura e
interpretação de dados biológicos (BAYAT, 2002). Naturalmente, a bioinformática demandou
pelo

surgimento

dos

bioinformatas,

profissionais

capacitados

para

análise

e

desenvolvimento de programas capazes de analisar e gerar resultados a partir de grande
volume de dados biológicos (wagner, 2006). Dentre as várias definições existentes, há uma
bem abrangente que diz que a bioinformática é
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uma área de pesquisa multidisciplinar que promove a interface entre as áreas
biológicas e informática, onde promove a aplicação de técnicas
computacionais para a administração e análise de dados biológicos, sendo a
principal meta a descoberta de informações biológicas ocultas em uma
grande quantidade de dados, auxiliando no entendimento da biologia dos
organismos (HTTP://www.ebi.ac.uk/2can/bioinformatics/bioinf_What_1.html).

No final da década de 80 e início da década de 90, surgiram os primeiros trabalhos
realizados com a bioinformática. Trata-se de dois programas: BLAST (ALTSCHUL et al.,
1990) e FASTA (PEARSON & LIPMAN, 1988), desenvolvidos com objetivo de comparar as
similaridades entre sequências. A partir de 1993, em função da necessidade de se criar um
repositório e compartilhar, com pesquisadores, as várias sequências geradas, alguns
trabalhos evidenciavam a necessidade de criação de um banco de dados de DNA e
proteínas (KUNISAWA, 1990; BARKER, 1993). A partir de então, surgiu, dentre outros, o
GenBank, um banco de dados curado (confiável), onde o número de sequências
depositados vem crescendo exponencialmente (KUNISAWA, 1990; BARKER, 1993).
O aperfeiçoamento da infraestrutura computacional muito contribuiu no sentido de
facilitar as formas de experimentação das pesquisas biológicas, através da utilização de
SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), SGWfC (Sistema gerenciador de
Workflows Científicos), programas biológicos e plataformas gráficas 2D e 3D. Desta
maneira, com o emprego de técnicas computacionais, a informática tornou-se uma chave
fundamental e eficiente através da bioinformática, permitindo solucionar problemas
biológicos como, por exemplo: sequenciamento; análise de expressões gênicas e
determinação de estruturas protéicas; inferência de árvores filogenéticas; visualização de
moléculas em 3D (SETÚBAL, 1997; BALDI & BRUNAK, 2001). Para tanto, a Internet se
apresentou como uma ferramenta fundamental não apenas no processo de disseminação e
compartilhamento dos resultados gerados e armazenados nos banco de dados biológicos,
mas também no tocante ao processamento remoto de dados biológicos, quando
confrontados com bancos de dados genômicos espalhados em sítios (ARTHUR M. LESK,
2008). Portanto,
A bioinformática aplica princípios da ciência da informação e da tecnologia
para tornar os vastos , diversificados e complexos dados produzidos pela
ciência da vida mais compreensíveis e úteis (BISTIC Definition Committee,
2000, APUD Marcos Catanho e Antonio Basilio de Miranda) .

As TIC atuam como mecanismos alavancadores da gestão da inovação tecnológica, que
possibilitam, como argumentam Dogson et al. (2006, p.335), “fazer experiências com o
futuro”, afetando a forma como as empresas conduzem experimentos, testam e prototipam
novos produtos, serviços e processos de negócio (THOMKE, 2003). As TICs tem, nesta
visão, o potencial de modificar a maneira como as empresas criam idéias e gerenciam o
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processo inovativo (DOGSON et al., 2006), particularmente em um contexto no qual a P&D
é cada vez mais realizada em modelos abertos de relacionamento (CHESBROUGH, 2003) e
em equipe virtuais (GASSMANN; von ZEDTWITZ, 2003).
Existem vários tipos de TICs que podem ser empregados no apoio aos processos de
inovação em uma rede estratégica de colaboração com parceiros externos. No entanto, é
preciso compreender o objetivo específico de cada tipo de TIC para, então, escolher aquele
que mais se adequa à rede que se deseja apoiar. A Tabela 2 mostra alguns destes tipos de
TIC com seus respectivos objetivos, bem como a relação de autores que apoiam.

Tabela 2 - Uso de TICs nas Estratégias de Colaboração com Parceiros Externos
Tipos de TICs

Objetivo

Referências Bibliográfica

Sistemas de gerência de
workflows no apoio a
experimentos científicos

Gerenciar o compartilhamento de
dados, idéias e resultados de
experimentos entre pesquisadores
internos e externos à organização.
Ex: documentação e controle dos
experimentos em biologia
molecular

Digiampietri (2007); Curcin e
Ghanem (2009); Hacievliyagil,
(2007).

Sistemas de Gestão do
conhecimento

Identificar criar, apresentar e
compartilhar conhecimento no
contexto de uma organização de
saúde. Ex: data minning em
pesquisa clinica

Bose (2003); Barbosa et al.,
(2009); Febles Rodriguez e
Gonzalez Perez (2002);
Huston e Sakkab, 2006;
Rothwell (1994); Nambisam
(2002); Nonaka (1995).

Gridd Information
Technology

Usar coordenadamente os
recursos computacionais
distribuídos em experimentos
científicos multi-organizacionais.
Ex:.e.science.

Maqueira e Bruque (2007);
Neubauer, Hoheisel, e Geiler
(2006); Digiampetri (2007);
Nambisam (2002).

Sistemas
computacionais de
experimentação

Apoiar experimentos de genômica
e proteômica envolvendo grande
manipulação de dados e
interações realizadas em curtos
períodos de tempo e a modelagem
tridimensional de biomoléculas. Ex:
Projeto Genoma Humano.

Dogson et al., (2006); Sakkab
(2002)

High Throughtput
Screening

Acelerar a descoberta de drogas
por meio da associação de
sofisticados softwares de controle,
robótica, ótica, instrumentos para
manipulação de líquidos e
visualização

Chen, (2006).
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Tele-interação

Possibilitar o intercâmbio de
informações, a prestação de
serviços e a interação entre
equipes virtuais de pesquisadores
de modo a superar as barreiras de
tempo e de espaço. Ex:
Teleconferência

Prototipação e
visualização virtual

Criar protótipos virtuais de
embalagens, produtos e processos
produtivos. Ex: CAD e CAE

Toolkits para clientes

Oferecer aos clientes e parceiros
ferramentas amigáveis de TI para
habilitá-los a participar no
desenvolvimento de novos
produtos: Ex: Apstore

Nambisan (2002); von Hippel
e Katz (2002);
Freeman e Soete, (1997)

Ferramentas Web de
colaboração virtual

Utilizar Blogs, wikis e comunidades
virtuais, inclusive open source, na
colaboração voltada a P&D. Ex:
Linux

Chesbrough et al. (2006),
Pisano e Verganti (2008);
Gassman e von Zedwitz
(2003); Chesbrough, (2003).

Portal da empresa com
funcionalidades para
apoiar a inovação

Usar o portal de empresa na
internet como meio regular de
conexão com potenciais inventores
e pesquisadores. Ex:

Sakkab (2002); Pisano e
Verganti (2008).

Virtual Knowledge
Brokers

Recorre a infomediários que
alavancam a capacidade que a
Internet possui e oferecem, por
meio de portal na internet, acesso
ao conhecimento disponível no
mercado global de tecnologia. O
infomediário não faz P&D, mas
alavanca a capacidade de outros
parceiros. Ex: InnoCentive.

Hacievliyagil et al., (2007);
Verona et al.(2006).

Sistema de gestão de
laboratórios.

Gerenciar, otimizar e automatizar
os processos laboratoriais.
Ex: LIMS (Laboratory Information
Management System)

Nakagawa, 1994

Hebert et al., (2006)

Dogson et al. (2006);
Thomke, (2003);
Negroponte, (1995).

Fonte: Pesquisa da dissertação

Os tipos de TIC elencadas na Tabela 2 constituíram a base para que este estudo
pudesse atingir, parcialmente, seu objetivo, apoiando o pesquisador na identificação dos
tipos de TIC utilizadas nas estratégias de colaboração com parceiros externos em BioManguinhos. Para este trabalho, as plataformas Office não serão consideradas como TIC.
Abaixo segue uma breve descrição acerca de cada uma das TIC constantes da Tabela 2.

49

Sistemas de gerência de workflows
Na sua forma mais simples, na medida em que a maioria das áreas de P&D conduz suas
pesquisas na forma de projetos, uma ferramenta de gestão de projetos auxilia no processo
de comunicação e de gestão do conhecimento ali gerado (Hacievliyagil, 2007).
As ferramentas de workflow científico podem apoiar o processo de comunicação e a
interação que caracteriza os experimentos de bioinformática. Estes workflows definem a
seqüência de tarefas e os parâmetros de execução do fluxo de trabalho entre as áreas
internas e destas com os parceiros externos, contornando as dificuldades impostas por
informações de baixa qualidade e a diversidade de plataformas e conceitos. Combinam
pesquisa em bancos de dados, inteligência artificial e Web semântica (DIGIAMPETRI,
2007).
Sistemas de Gestão do conhecimento
A gestão de conhecimento voltada à geração de oportunidades de inovação
(ROTHWELL, 1994) envolvem desde soluções mais simples, tais como base de dados na
plataforma office ou links na Intranet para a submissão de idéias, até aplicativos e
tecnologias mais sofisticadas, tais como BI (Business Inteligence) e comunidades de prática
apoiadas na WEB. Para Nambisam (2002), a co-geração de conhecimento potencializada
pelas TICs deve ser analisada partindo-se da perspectiva sociológica de criação de
conhecimento (NONAKA, 1995).
Na medida em que os serviços de saúde dependem da coleta, armazenamento, análise inclusive em experimentos científicos - e troca de informações clínicas vindas de dentro e de
fora das fronteiras organizacionais, ferramentas de gestão do conhecimento têm suma
importância para as empresas que lidam com a saúde (BARBOSA et al., 2009). A existência
de base de dados clínicos permitem a aplicação de poderosas técnicas de mineração de
dados em análises epidemiológicas, testes clínicos e genômica, permitindo estabelecer
associações de doenças e novos tratamentos com as características dos pacientes ou grupo
de pacientes (FEBLES RODRIGUEZ; GONZALEZ PEREZ, 2002). Técnicas de inteligência
artificial podem ser aplicadas na busca de conhecimento em documentos internos ou na
WWW relacionado a temas de interesse de pesquisa (HUSTON; SAKKAB, 2006).
Gridd Information Technology
Segundo Nambisam (2002), a gestão do conhecimento depende dos processos e dos
Sistemas de Informação (SI) que melhoram a capacidade integradora da organização. As
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características geograficamente dispersas e cada vez mais colaborativas das pesquisas em
ciências da vida possibilitam utilizar modelos de sciences (DIGIAMPETRI, 2007). Uma
infraestrutura

computacional

de

gridd

information

technology

(GIT)

permite

o

compartilhamento das informações geradas nos experimentos e das capacidades de TI de
cada parceiro, de modo a construir uma estrutura virtual e não centralizada de P&D
(MAQUEIRA; BRUQUE, 2007). A GIT permite o processamento distribuído entre máquinas
interligadas em uma rede via Web. O uso de workflows científicos pode ser mais efetivo
quando estes são suportados por uma infraestrutura de GIT (NEUBAUER, HOHEISEL, E
GEILER, 2006).
Sistemas computacionais de experimentação
Em relação à inovação tecnológica em ramos baseados em ciência, tal como o
farmacêutico, o uso de sistemas computadorizados, acoplados à modelagem matemática e
a robótica, permitem a realização de experimentos que processam uma grande quantidade
de dados em curto espaço de tempo, o que pode ser decisivo para a efetividade da
atividade inovativa nestes ambientes competitivos (SAKKAB, 2002).
High Throughtput Screening
A Triagem de Alto Desempenho consiste de um método científico especialmente
relevante na área de biologia, que permite conduzir centenas de experimentos de uma só
vez e, assim, acelerar a descoberta de drogas por meio da associação de sofisticados
softwares de controle e robótica. Pelo fato de esta técnica ser de alto desempenho, logo é
capaz de avaliar de 1000 a 8000 amostras por dia, permitindo, assim, uma grande redução
no tempo de análise em relação aos ensaios convencionais (CHEN, 2006).
Tele-interação
A tele-interação utiliza tecnologias avançadas de telecomunicações para o intercâmbio de
informações e prestação de serviços, superando barreiras geográficas, sociais e culturais.
Segundo Hebert, Korabek, e Scott (2006), a Telemedicina proporciona um meio flexível para
conectar profissionais de saúde e pacientes entre regiões geograficamente afastadas e
reduzir a necessidade de viagens. De forma mais ampla, engloba uma série de aplicações
como a tele-radiologia ou tele-dermatologia e também de uma série de serviços de
comunicação, colaboração e videoconferência. A mesma interação ocorre entre os médicos
nos hospitais e os pesquisadores na P&D. Dentre suas aplicações mais conhecidas, estão a
videoconferência, os trabalhos colaborativos, consultas on-line e telediagnósticos por
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imagem. A internet tem se tornado a infra-estrutura padrão para o acesso às aplicações
sofisticadas de tele-interação.
Prototipação e Visualização Virtual
A virtualização habilitada pela economia digital (NEGROPONTE, 1995) é a chave para o
desenvolvimento de sistemas de prototipação aplicados ao processo inovativo. Estas
ferramentas permitem a criação e teste de protótipos virtuais de produtos e seus
componentes, embalagens e das máquinas e equipamentos correspondentes. Estes
sistemas constituem-se em mecanismos efetivos para experimentar o futuro, fazendo com
que as empresas evitem os custos e os prazos envolvidos na construção de protótipos e de
plantas pilotos físicos, o que amplia consideravelmente as oportunidades de inovação
(THOMKE, 2003). Também podem ser utilizadas situações de consumo baseadas em
realidade virtual para avaliar a reação dos consumidores aos produtos em teste, o que é
crítico em ramos de consumo não duráveis comercializados com base no poder das marcas
(DOGSON et al., 2006).
Toolkits para clientes
A literatura traz evidências de que um dos fatores críticos de sucesso para a inovação é o
forte vínculo entre o processo de criação de novos produtos e serviços e as necessidades
dos consumidores (FREEMAN; SOETE, 1997). Segundo Von Hippel e Katz (2002), as
formas convencionais para se buscar conhecer o consumidor, tais como estudos
etnográficos, se tornaram caras e pouco efetivas em um mercado hiper-competitivo e cuja
segmentação é cada vez mais complexa. A interação proporcionada pela digitalização e a
mudança da relação do consumidor com suas marcas preferidas traz oportunidades de
maior envolvimento do cliente com o desenvolvimento dos produtos (von HIPPEL e KATZ,
2002). O desenvolvimento de ferramentas webs (toolkits) para um consumidor específico
(von HIPPEL; KATZ, 2002), ou de comunidades virtuais de consumidores (NAMBISAM,
2002) visa transferir para os clientes a tarefa de definição das suas necessidades. Estas
ferramentas, apoiadas em tecnologia Internet, visam a co-criação de conhecimento, seja na
fase de geração de idéias, de desenvolvimento do produto, ou durante os testes précomercialização.
Ferramentas Web de Colaboração Virtual
Conforme proposto por Pisano e Verganti (2008), as estratégias de colaboração na P&D
podem ser restritas a poucos parceiros, minuciosamente selecionados pela empresa central,
ou configurar-se como comunidades “open source”, nas quais qualquer participante pode
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contribuir com e retirar os conhecimentos que julgar necessário. Logo, a oportunidade de cocriação de conhecimento proporcionada pela WEB pode ser ampliada (CHESBROUGH,
2003), não se restringindo apenas às comunidades virtuais com consumidores específicos,
como

também

fornecedores,

complementadores,

inventores

empreendedores,

competidores, pesquisadores, podendo também assumir diferentes estruturas e dinâmicas.
Por exemplo, a criação de equipes virtuais de P&D, incluindo parceiros externos, pode ser
facilitada por aplicativos baseados na Internet (GASSMAN; von ZEDWITZ, 2003).
Portal da empresa com funcionalidades para apoiar a inovação (A própria empresa
abrindo sua empresa para colaborar) e Virtual Knowledge Brokers
Uma alternativa para o acesso ao conhecimento disperso na rede mundial é a abertura
de um espaço dedicado à inovação no Portal corporativo da empresa, que pode ser
acionado a partir de demandas específicas colocadas pela própria empresa, ou pela
contribuição voluntária de um terceiro a uma linha de pesquisa que a empresa esteja
conduzindo. Por fim, a organização também poderá utilizar empresas especializadas na
condução de etapas de P&D sob contratos, tais como as CROs (Customer Relationship
Officer). Estes infomediarios se apóiam fortemente em tecnologias baseadas na WEB para a
obtenção, em escala global, de conhecimentos voltados à inovação (VERONA et al., 2006).
A escolha destas alternativas, que não são excludentes, dependerá da estratégia
tecnológica da empresa (PISANO; VERGANTI, 2008).
Sistema de gestão de laboratórios
São sistemas de informações desenvolvidos para gerenciar as atividades laboratoriais no
tocante ao fluxo de amostras, otimização do uso de equipamentos e insumos,
rastreabilidade de amostras, integração com outras áreas e sistemas transacionais e demais
atividades específicas de cada laboratório (NAKAGAWA, 1994).
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo será descrita a maneira pela qual a pesquisa foi desenvolvida,
contemplando não apenas os procedimentos metodológicos, mas também a característica
do objeto do estudo. O emprego desta metodologia teve como foco principal estabelecer
uma abordagem prática acerca da contribuição que as TIC devem trazer para os projetos de
P&D de uma indústria farmacêutica do setor público com estratégias de colaboração com
parceiros externos.
Como abordagem do problema, a metodologia aplicada neste trabalho utilizou o método
qualitativo (VERGARA, 2005). Os tópicos a seguir terão como finalidade explicar os passos
que levaram ao levantamento de dados do estudo e a maneira como foi feito, de tal forma
que, em articulação com o referencial teórico, foi capaz de explicar e responder o problema
do trabalho.

3.1. TIPO DE PESQUISA
Quanto à classificação da pesquisa adotada neste trabalho, foi considerada a taxionomia
proposta por Gil (1991) 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, a pesquisa foi descritiva e explicativa. Portanto envolveu técnicas
padronizadas e bem estruturadas para coletas de dados. Segundo Vergara (2005, p.47) a
pesquisa descritiva expõe característica de determinada população ou de determinado
fenômeno e não assume o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, muito
embora estes sirvam de base para tal explicação. Porém, por ter a pesquisa o caráter
explicativo, foi explicado como determinada TIC contribui para a estratégia de colaboração
com parceiros externos em uma indústria farmacêutica - objeto deste estudo.
Quanto aos meios, a pesquisa qualitativa assumida neste trabalho adotou o estudo de
caso como estratégia metodológica na busca pela resposta no campo. Procedimentos
metodológicos consistiram de estudos bibliográficas de caráter científico (VERGARA, 2005,
p.47-48) como: livros, normas, dissertações, teses, artigos e, além disso, foi realizada uma
pesquisa de campo. A análise do fenômeno apoiou-se no referencial teórico selecionado da
pesquisa bibliográfica.
Por meio do estudo bibliográfico, que proporcionou a necessária fundamentação teórica,
este trabalho buscou a realização de investigações acerca de: i) Inovação da Farmacêutica;
ii) P&D com parceiros externos – Modelo de Colaboração e; iii) TICs na P&D.
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O estudo de caso consiste em uma estratégia de pesquisa com base na investigação
empírica de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto na vida real (YIN, 2001).
Stake (1995) explica que o estudo de caso pode ser único ou múltiplo e a unidade de
análise pode ir desde um indivíduo a uma ou mais organizações. Neste trabalho, o estudo
de caso foi único, pois limitou-se à análise da realidade de uma única empresa do setor
farmacêutico, Bio-Manguinhos.
Por meio do estudo de caso deste trabalho, foi possível identificar os tipos de TIC
utilizados nas estratégias de colaboração com parceiros externos em Bio-Manguinhos e qual
a sua contribuição para os projetos de pesquisa da empresa.
Para o alcance deste objetivo, este trabalho utilizou o arcabouço de Pisano e Verganti
(2008), que trata dos modos de colaboração com parceiros externos e, além deste, também
foi utilizado outro arcabouço criado pelo autor deste estudo com base em pesquisas
bibliográficas, que permitiu definir os principais e variados tipos de TIC que devem ser
empregadas como apoio às estratégias de colaboração com parceiros externos.

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA
Vergara (2005, p. 50) define universo como a população ou um conjunto de elementos
que possuem características condizentes ao objeto de estudo, que pode ser representada
por empresas, produtos, pessoas, dentre outros. A amostra representa uma parcela da
população que deverá ser selecionada de acordo com uma regra ou plano.
O universo da pesquisa de campo adotado neste trabalho como base para o estudo foi
representado pelas indústrias brasileiras pertencentes ao segmento farmacêutico. Dentre
tais indústrias, este estudo selecionou como amostra, alguns colaboradores-chave da
unidade técnico-científica da Fiocruz: Bio-Manguinhos.
Bio-Manguinhos é uma empresa do Governo Federal e, por ser uma indústria
farmacêutica, está vinculada ao Ministério da Saúde. Sua escolha, como objeto de pesquisa
deste trabalho, deveu-se à característica de sua atividade principal, que se traduz na
produção e desenvolvimento de imunobiológicos para atendimento às demandas da saúde
pública brasileira.

3.3. SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Segundo Vergara (2005, p.53), os sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão
os dados que o autor necessita.
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Considerando que este estudo teve como objeto principal da pesquisa identificar qual a
contribuição que as TIC estão trazendo para os projetos de P&D de Bio-Manguinhos
desenvolvidos com parceiros externos, logo os sujeitos considerados para o processo de
entrevistas foram aqueles vinculados a área de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de
Bio-Manguinhos e que, portanto, atuam diretamente nos processos de P&D e, por
conseguinte, trabalham com projetos que envolvem a inovação na empresa. Estes sujeitos
foram: (i) o vice-diretor da área de desenvolvimento tecnológico que, em Bio-Manguinhos,
representa a alta cúpula responsável pelo centro de P&D da organização e, portanto,
responsável por todos os processos que envolvem projetos relacionados à colaboração com
parceiros externos; (ii) Gerentes dos projetos de inovação com parceiros externos, portanto
responsáveis pelo processo de P&D e subordinados à vice-diretoria de desenvolvimento
tecnológico, que tenham ou já tiveram participação direta ou indireta em projetos voltados à
colaboração com parceiros externos, como o desenvolvimento de um produto e realização
de transferência de tecnologia; (iii) Gerentes de Programas, que são responsáveis por um
conjunto de projetos que atendem a um determinado objetivo comum; Assessora da Vicediretoria de Desenvolvimento Tecnológico e; (iv) Gerente do Escritório de Projetos,
responsável pelo controle do portfólio de projetos da empresa.
Além da Vice-diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e sua assessoria, dos gerentes
de projetos e dos gerentes de programas, também fizeram parte das entrevistas: o gerente
responsável por todas as equipes de TI de Bio-Manguinhos, visto que o estudo está
diretamente relacionado com as TIC, que é, portanto, objeto desta área e, também; o
gerente responsável pela área de Segurança da Informação.
Também foi preciso incluir, na entrevista, um colaborador do Laboratório de Biologia
Computacional e Sistêmica (LBCS) do IOC (Instituto Oswaldo Cruz) instalado, portanto, no
campus da Fiocruz, com quem buscou-se informações relacionadas à Bioinformática.
Enfim, participaram do processo de entrevistas, treze profissionais, dentre os quais 6 são
doutores, 4 são mestres e 3 são pós-graduados.
Excetuando os profissionais da área de TI, todos os colaboradores que participaram das
entrevistas possuem profunda experiência no objeto de estudo deste trabalho e, além disso,
são líderes atuantes com poder de decisão. Esta quantidade equivale à 29% do total de
gestores voltados para projetos de P&D em Bio-Manguinhos.
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3.4. COLETA DE DADOS
Segundo Yin (2001) são seis as fontes principais pelas quais é possível realizar a coleta
de dados em um estudo de caso: documentos, registros de arquivos, observação direta,
observação participante, artefatos físicos e entrevistas. Dentre estas, as entrevistas
constituem uma fonte essencial de evidências para o estudo de caso.
Para Vergara (2006, p.54), na realização da coleta de dados, o entrevistado ou
respondente deve ser informado, antecipadamente, acerca da forma como o entrevistador
pretende obtê-los. Assim sendo, a todos os entrevistados, foi explicado a forma como seria
conduzida a entrevista e a eles foi solicitado autorização para gravação em mídia.
Para orientar a coleta de dados, este trabalho focou as relações de Bio-Manguinhos com
seus parceiros externos com quem mantém relação nos processos de P&D. Assim sendo,
este estudo baseou-se em três fontes de evidências: (i) bibliografia; (ii) documentação; e (iii)
entrevistas.
Bibliografia: foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, dissertações, teses e
artigos. O material bibliográfico permitiu constituir o arcabouço teórico desta dissertação,
com vistas a ilustrar o ponto de vista de alguns autores a respeito do tema deste estudo.
Documentação: para efeito de documentos internos, foram considerados: relatório anual de
atividades da organização; informações em jornais internos da empresa; material
relacionado ao sequenciamento de células; websites; intranet e; plano de escopo de
projetos que envolvem parcerias com agentes externos.
Entrevistas: Segundo Lakatos et alli (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. Entre outras vantagens da utilização de
entrevistas como técnica de coleta de dados, o autor relata que a entrevista constitui a maior
oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo
que diz e na forma como diz, isto é, registro de ações, gestos, linguagem, sentimentos etc.
Portanto, neste estudo, o processo de entrevistas envolveu a observação participante e
foi a fonte das informações mais importantes para a descrição do caso.
Como plano para a entrevista semi-estruturada com observação participante, foi
elaborado um roteiro de pesquisa contendo: i) tópicos abordados com os entrevistados; ii)
questões primárias; iii) questões secundárias e; iv) foco da entrevista. Este roteiro encontrase no Apêndice A.
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Este plano não teve como objetivo restringir a atuação do entrevistador, mas sim o de
garantir que todos os assuntos pertinentes fossem devidamente abordados. De posse do
plano, o entrevistador pôde elaborar e nortear as perguntas de acordo com o
desenvolvimento da entrevista. O entrevistador evitou a utilização de jargões e termos
específicos de sua área de atuação - Tecnologia da Informação - a fim de facilitar o
entendimento das questões por parte dos entrevistados.
Como os entrevistados não se opuseram, todas as entrevistas foram gravadas, pois,
agindo assim, o entrevistador pôde ficar mais à vontade e, por conseguinte, dar mais
atenção aos entrevistados no momento de suas explanações sem que qualquer conteúdo
fosse perdido. Como plano de contingência para a eventualidade de possíveis perdas de
informações por conta de falhas na mídia de gravação da entrevista, o entrevistador fez
anotações de palavras-chaves a partir das respostas obtidas ao longo do processo de
entrevistas.

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados por meio das pesquisas bibliográficas, das pesquisas documentais e
das entrevistas semi-estruturadas com observação participante, foram tratados dentro da
abordagem qualitativa.
A entrevista, por ser semi-estruturada com observação participativa, foi realizada
diretamente pelo entrevistador, que teve o papel fundamental de observador, interagindo
com o entrevistado durante todo o processo.
O plano de entrevista foi elaborado de tal forma que, para a análise de conteúdo, as
respostas puderam ser agrupadas por categorias que permitiram, ao entrevistador,
classificar os modos de colaboração que Bio-Manguinhos mantém com seus parceiros:
participação fechada ou aberta e modo de governança hierárquica ou igualitária. Desta
maneira, foi possível identificar o modo de colaboração de Bio-Manguinhos com seus
parceiros externos: Shopping de Inovação; Comunidades de Inovação; Círculo de Elite e;
Consórcio.
Uma vez detectado o modo de colaboração de Bio-Manguinhos com seus parceiros, foi
possível, também, por meio da Tabela 2, identificar o tipo de TIC adotado por BioManguinhos a fim de apoiá-la em suas estratégias de colaboração com seus parceiros
externos.
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3.6. LIMITAÇÃO DO MÉTODO
Para Vergara (2005, p. 61) “todo método tem possibilidades e limitações”. Por tratar-se
de um estudo de caso, este método possui uma questão particular que consiste na
dificuldade de se realizar generalizações a partir de um caso único, pois revelam
características próprias de Bio-Manguinhos, o que pode diferir da realidade de outras
organizações. Portanto, para que seja possível comparar os resultados obtidos neste
estudo, será necessário, no futuro, aplicar a pesquisa deste trabalho em outras empresas.
Para o emprego de entrevistas como fonte de coleta de dados, Lakatos et alli (1991)
tece algumas ressalvas, como: a dificuldade de comunicação entre o entrevistado e o
entrevistador; a dificuldade na compreensão do significado das perguntas, o que pode
comprometer as respostas; a possibilidade de influência do entrevistador sobre o
entrevistado, quer seja consciente ou inconscientemente, por intermédio de suas atitudes,
opiniões, idéias e etc.
Um dado importante e que deve ser considerado, refere-se ao fato de o autor deste
estudo ser um colaborador de Bio-Manguinhos, o que pôde vir a trazer limitações quando
considerado a possibilidade de viés ao longo da pesquisa. Aliado a este fator limitador, é
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.
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4. CASO
Este estudo de caso foi motivado pela necessidade de se discutir, em Bio-Manguinhos,
alternativas capazes de permitir que a área de TI apóie a área de P&D nos processos
voltados para a colaboração com parceiros externos. Para tanto, este tópico apresenta um
pouco da história de Bio-manguinhos; sua relação direta com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e com o Ministério da Saúde; sua representatividade nos mercados nacional e
internacional e; o seu importante papel na sociedade.
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, fundado em 04 de maio
de 1976, representa uma das 15 unidades técnico científicas da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Com 57.893 m² de área construída, Bio-Manguinhos tem participação ampla nas
políticas públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e é responsável pelo
Desenvolvimento Tecnológico (DT) bem como pela produção de vacinas, reativos e
biofármacos para atender às demandas da saúde pública nacional, além de prestar serviços
para programas do Ministério da Saúde (MS). Seu portifolio de Produtos, que pode ser visto
a seguir, contempla 8 diferentes tipos de vacinas; 14 kits de Reativos para diagnóstico e; 2
Biofármacos (BIO-MANGUINHOS, 2010):


Carteira de Vacinas:
1) Difteria, tétano e pertussis (DTP) e Haemophilus influenzae b (Hib) — tetravalente —
5 doses;


Fabricada em parceria com o Instituto Butantan, que fornece o componente
DTP.

2) Febre amarela (atenuada) — 5, 10 e 50 doses;
3) Haemophilus influenzae b (Hib) (conjugada) — 1 e 5 doses;
4) Meningocócica AC (polissacarídica) — 10 doses;


O Instituto Finlay de Cuba fornece os polissacarídeos produzidos com a cepa
e a tecnologia de Bio-Manguinhos, que faz a formulação e o processamento
final;

5) Pneumocócica 10-valente (conjugada) — 1 dose;


Em processo de transferência de tecnologia.

6) Poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) — 25 doses;
7) Rotavírus humano — 1 dose;


Em processo de transferência de tecnologia.
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8) Sarampo, caxumba e rubéola — tríplice viral - 10 doses.




Em processo de transferência de tecnologia.

Carteira de Reativos para diagnóstico:
1) Anti-Ig humano FITC (2.500 reações);
2) EIE Chagas (384 reações);
3) EIE IgM dengue (96 reações e 384 reações);
4) EIE IgM leptospirose (96 reações e 192 reações);
5) EIE leishmaniose visceral canina (384 reações);
6) Helm Teste (100 reações);
7) IFI Chagas (600 reações);
8) IFI HIV-1 (120 reações e 600 reações);
9) IFI leishmaniose humana (600 reações);
10) IFI leishmaniose visceral canina (2.400 reações);
11) Imunoblot rápido DPP® HIV-1/2 (20 reações);
12) Kit NAT HIV/HCV (96 reações);
13) Teste Rápido HIV-1/2 (20 reações);
14) TR DPP® HIV-1/2 (10 reações e 20 reações).



Carteira de Biofármacos:
1) Alfaepoetina humana recombinante - 2.000 e 4.000 unidades internacionais ( UI);


Em parceria com o Centro de Imunologia Molecular (CIM);

2) Alfainterferona 2b humana recombinante — 3, 5 e 10 milhões de unidades
internacionais (MUI).


Em parceria com o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia.
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Responsável por 6 dentre os 13 imunizantes do calendário básico nacional, BioManguinhos exporta o excedente de sua produção de vacina febre amarela e
meningocócica AC para a Organização Mundial da Saúde (OMS); Organização Panamericana de Saúde (Opas) e; Fundos das Nações Unidas para a infância (Unicef). São 71
países para os quais Bio-Manguinhos exporta o excedente (Quadro 4), o que o coloca em
uma atuação de destaque no mercado internacional, onde realiza intercâmbio de
experiências e informações, eventos técnico-científicos, parcerias e cooperação (BIOMANGUINHOS, 2010).
Quadro 4 - Exportação do Excedente da capacidade produtiva
(em doses)

Fonte: Dep. de Relações com o Mercado (em Bio-Manguinhos)

O Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV) de Bio-Manguinhos é um dos maiores e
mais modernos parques industriais para a produção de imunobiológicos da América Latina.
Com 24.166 m² de área construída, o CTV garante a autossuficiência em vacinas essenciais
para o calendário básico de imunização do Ministério da Saúde (MS), com capacidade para
produzir mais de 190 milhões de doses de vacinas bacterianas e virais por ano. Atualmente,
com a construção do Centro Integrado de Protótipos, Reativos e Biofármacos (CIPBR), já
em andamento, o CTV será ampliado para 41.722 m2. O CIPBR abrigará a primeira planta
de protótipos do Brasil, preenchendo uma lacuna na cadeia de inovação do país (BIOMANGUINHOS, 2010).
Por meio de constantes investimentos relacionados à ampliação, modernização e
infraestrutura em seu parque industrial, a quantidade de vacinas entregue para o Programa
Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) cresce a cada ano. Em 2009,
essa quantidade superou a ordem de 128,7 milhões de doses de vacinas (Quadro 5); 8,1
milhões de frascos de biofármacos (Quadro 6) e; 4,3 milhões de reações para kits de
diagnóstico (Quadro 7). Com esta produção e entrega ao PNI, Bio-Manguinhos não apenas
permite a redução dos gastos do MS, mas também garante, à população brasileira, acesso
gratuito a produtos de alta tecnologia (BIO-MANGUINHOS, 2010).
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Quadro 5 - Volume Total fornecido de Vacinas (em doses)

Fonte: Dep. de Relações com o Mercado (em Bio-Manguinhos)

Quadro 6 - Volume Total fornecido de Biofármacos (em frascos)

Fonte: Dep. de Relações com o Mercado (em Bio-Manguinhos)

Quadro 7 - Volume Total fornecido de Reativos para Diagnósticos
(em reações)

Fonte: Dep. de Relações com o Mercado (em Bio-Manguinhos)

A geração de conhecimento é estimulada também pelo incentivo permanente à
qualificação de cerca de 1.300 colaboradores em capacitações externas ou por meio de
ações próprias, como: o Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos (MPTI); o
Curso de Especialização em Gestão Industrial de Imunobiológicos(MBBio) - em parceria
com a Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade
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Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ); o Curso Nacional de Inspetores em
Biossegurança da Saúde e; o Programa Anual de Treinamento.
A fim de estimular a geração de conhecimento, Bio-Manguinhos também investe na
qualificação e capacitação de seus colaboradores, oferecendo Mestrado Profissional em
Tecnologia de Imunobiológicos; Curso de especialização em Gestão Industrial de
Imunobiológicos e; Curso de Inspetores em Biossegurança. A Tabela 3
mostra os valores despendidos em investimentos para qualificação e capacitação (BIOMANGUINHOS, 2010).

Tabela 3 - Investimentos em treinamento e capacitação

Fonte: Dep. de Recursos Humanos (em Bio-Manguinhos)

O contínuo investimento em Desenvolvimento Tecnológico (DT) e inovação, permite, ao
Instituto, dominar tecnologias de ponta além de avançados processos de produção. Para
tanto, Bio-Manguinhos mantém parcerias de Transferência de Tecnologia (TT) e de
desenvolvimento tecnológico com outras instituições, o que muito contribui para o avanço de
seus projetos, pois fortalece os objetivos de melhoria da capacidade da unidade de atender
à demanda nacional de saúde pública e a sua vocação como agente de inovação
tecnológica. Portanto, reunir parceiros e conhecimento para inovar e acelerar o
desenvolvimento é uma das estratégias para a introdução de produtos.

Dentre as

Instituições com as quais Bio-Manguinhos mantém perceria, podem ser citadas (BIOMANGUINHOS, 2010):


Parcerias com outras unidades dentro da Fiocruz
 Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal);
 Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM/PE);
 Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz (CPqGM/BA);
 Centro de Pesquisa Renné Rachou (CPqRR/MG);
 Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp);
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 Instituto Oswaldo Cruz (IOC);
 Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec);
 Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).


Parcerias com outras instituições no Brasil:
 Fundação Ezequiel Dias (Funed/MG);
 Instituto Adolfo Lutz (IAL/SP);
 Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP/PR);
 Instituto Nacional do Câncer (Inca);
 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
 Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe/UFRJ);
 Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp);
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);
 Universidade de Brasília (UnB).



Parcerias com outras instituições internacionais:
 Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIGB (Cuba);
 Centro de Imunologia Molecular - CIM (Cuba);
 Instituto Finlay (Cuba);
 Chembio Diagnostics Inc. (EUA);
 Fraunhofer (EUA);
 GlaxoSmithKline (Bélgica);
 Instituto Biken (Japão);
 Japan Poliomyelitis Research Institute (JPRI) (Japão).
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Não é somente a saúde do cidadão que está no foco, mas também a iniciativa de
responsabilidade socioambiental, por meio do qual o Instituto oferece, aos jovens, atividades
que incluem oficinas educativas, aulas de informática e de música, acesso à biblioteca,
reforço escolar e ações de saúde integral.
Com um quadro de aproximadamente 1300 colaboradores, dentre os quais 83% são
Terceirizados (

Tabela 4), Bio-Manguinhos tem como missão:
Contribuir para a melhoria dos padrões de saúde pública brasileira, por meio
de inovação, desenvolvimento tecnológico e produção de imunobiológicos e
prestação de serviços para atender prioritariamente às demandas de saúde
do país.

Em sua visão, o Instituto busca:
Ser a base tecnológica do Estado brasileiro para as políticas do setor, e
protagonizar a oferta de produtos e serviços de interesse epidemiológico,
biomédico e sanitário.

Seus valores estão relacionados à:


Compromisso com o acesso da população brasileira a insumos e serviços
estratégicos de saúde;



Ética e transparência;



Inovação;



Valorização das pessoas;



Excelência em produtos e serviços;



Responsabilidade socioambiental;



Integração institucional;



Empreendedorismo;



Compromisso com resultados;



Foco no cliente;



Sustentabilidade.
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Tabela 4 - Quadro de Pessoal por Vínculo

Fonte: Dep. de Recursos Humanos (em Bio-Manguinhos)

As ações contínuas de Bio-Manguinhos para o alcance dos padrões de excelência, lhe
garantiram muitos prêmios e certificações importantes, dentre os quais alguns estão listados
a seguir:


Certificado de Boas Práticas de Armazenamento (BPF) e Distribuição de Produtos
para Saúde, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);



Certificado (BPF) e Controle de Produtos para Saúde, emitido pela Anvisa;



Certificado de BPF para vacinas, biofármacos e diluentes, emitido pela Anvisa;



Certificado de BPF para as vacinas febre amarela e meningocócica AC, biofármacos
e diluentes, emitido pela Anvisa;



Certificado de BPF para produtos para diagnóstico de uso in vitro, emitido pela
Anvisa



Certificado de pré-qualificação da vacina febre amarela (10 doses), emitido pela
OMS;



Prêmio Qualidade Rio (PQRio), categoria bronze.



Certificado ISO 17025 do Setor de Calibração do Laboratório de Metrologia e
Validação

(Secal/Lamev),

emitido

pelo

Instituto

Nacional

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).
O Organograma de Bio-Manguinhos pode ser visto na Figura 5 a seguir:

de

Metrologia,
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Figura 5 - Organograma de Bio-Manguinhos junto ao Ministério da Saúde (MS)

Fonte: Relatório de Atividades 2010 de Bio-Manguinhos

Como pode ser visto no Organograma de Bio-Manguinhos, o Instituto está segmentado
em 4 diferentes vice-diretorias: Qualidade; Gestão e Mercado; Produção e; Desenvolvimento
Tecnológico. Esta última compreende a área de P&D, onde, portanto, está o foco da
pesquisa deste trabalho, que selecionou 7 projetos desenvolvidos com parceiros externos
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em nível nacional e internacional. Estes projetos, que estão mais detalhados nos tópicos a
seguir, são: i) KIT NAT HIV/HCV; ii) Dengue; iii) Microarranjo; iv) Febre Amarela; v) Teste
confirmatório para HIV (Himunoblote); vi) Teste rápido de Sífilis e; vii) Teste rápido de
Leishmaniose Visceral Canina.
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste tópico estão descritos os resultados da pesquisa obtidos por meio de entrevistas
realizadas no período compreendido entre abril e outubro de 2011, junto ao diretor de
Desenvolvimento Tecnológico (DT) e Produção, gerentes de projetos, gerentes de
programas e gerente do escritório de projetos, todos relacionados à área de DT de BioManguinhos, que compreende à área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Produção da
organização. Em função do tema da pesquisa, que está relacionado à tecnologia da
informação e comunicação (TIC), também foi entrevistado o gerente da área de TI
(Tecnologia da Informação), que é responsável indireto pelas áreas de: segurança da
Informação; desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; suporte, redes e
infra-estrutura. O resultado consolidado das entrevistas pode ser visto por meio da Tabela 5
e da Tabela 6 e o resultado consolidado do uso das TICs selecionadas neste estudo como
as principais de apoio às estratégias de colaboração com parceiros externos, pode ser visto
na Tabela 7.
Segundo Bio-Manguinhos (2011), as vacinas são “preparações que, ao serem
introduzidas no organismo do indivíduo, desencadeiam uma reação do sistema imunológico,
estimulando a formação de anticorpos e tornando o organismo imune a esse agente e às
doenças por ele provocadas. Elas podem ser constituídas de moléculas, microorganismos
mortos ou microorganismos vivos atenuados”. As vacinas bacterianas são produzidas a
partir de bactérias atenuadas ou mortas e são administradas no indivíduo a fim de prevenir
doenças infecciosas bacterianas. Da mesma forma, as vacinas virais são produzidas a partir
de vírus atenuados ou mortos e são administradas a fim de prevenir doenças infecciosas
virais. A vacina, portanto, exerce a função de prevenção e não de cura, motivo pelo qual
deve ser administrada em indivíduos saudáveis.
Os Biofármacos fazem parte da biotecnologia para saúde. São medicamentos biológicos
voltados para o tratamento de doenças, cujo princípio ativo é obtido através do emprego
industrial de microorganismos ou células modificadas geneticamente. O Biofármaco exerce
a função de tratamento e cura e, portanto, deve ser administrado em indivíduos doentes. Em
comparação

com

os

fármacos

de

origem

química

convencional

(medicamentos

convencionais), qualquer modificação no processo de fabricação de biofármaco, por mínima
que seja, modifica o produto final, o que pode afetar a sua qualidade e a resposta no
tratamento. Por este motivo, o processo de produção de biofármaco torna-se mais complexo
que o processo de produção de fármaco convencional.
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Tabela 5 - Resultado consolidado das entrevistas – Parte 1

Fonte: Entrevistas da dissertação

Tabela 6 - Resultado consolidado das entrevistas – Parte 2

Fonte: Entrevistas da dissertação
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Tabela 7 - Resultado consolidado do Uso de TICs nas Estratégias de Colaboração com
Parceiros Externos

Fonte: Pesquisa da dissertação

Os Reativos são “insumos ou conjunto de insumos usados na detecção de antígenos ou
anticorpos, visando obter um diagnóstico laboratorial para determinada doença. Antígenos
são substâncias orgânicas, geralmente de natureza protéica que, introduzidas no
organismo, provocam a produção de anticorpos que, por sua vez, são substâncias
específicas de origem celular, que tornam os antígenos inofensivos”. (BIO-MANGUINHOS,
2011).
O portfólio de projetos de Bio-Manguinhos para desenvolvimento de produtos e
transferência tecnológica, é segmentado em quatro linhas distintas de programas: 1)
Vacinas virais; 2) Vacinas bacterianas; 3) Reativos para Diagnóstico e; 4) Biofármacos. Um
programa compreende dois ou mais projetos que se complementam para atender a um
objetivo comum (PMBOK, 2004).
Durante entrevista com o Vice-diretor da área de Desenvolvimento Tecnológico, foi
sugerido a exploração de alguns projetos por entender serem estes os que mais se
adequariam ao tipo de pesquisa. Assim sendo, este estudo contempla sete projetos:
I.

KIT NAT HIV/HCV;
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II.

Dengue;

III.

Microarranjo;

IV.

Febre Amarela;

V.

Teste confirmatório de HIV (imunoblot rápido);

VI.

Teste rápido de Leishmaniose Visceral Canina;

VII.

Teste Rápido de Sífilis.

Na sequência, são descritos: os objetivos de cada projeto; as etapas do processo de
P&D em que cada um se situa segundo arcabouço de Chiaroni (2008); o modelo de
colaboração com os parceiros externos, tomando por base o arcabouço de Pisano e
Verganti (2008) e, por fim; o tipo de TIC empregada no projeto em colaboração com os
parceiros externos.

5.1 – PROJETO KIT NAT HIV/HCV
O Kit de Teste de Ácido Nucléico, também conhecido como Kit NAT HIV/HCV, é um
projeto da carteira do programa de reativos que objetivou o desenvolvimento de uma
tecnologia baseada em biologia molecular para a detecção do vírus da Aids (HIV) e da
Hepatite C (HCV) nas bolsas de sangue, complementando os testes sorológicos que são
oferecidos nos hemocentros do país, ampliando, assim, a segurança transfusional.
O teste NAT diminui a chamada janela imunológica, que compreende o tempo entre a
infecção e a detecção de anticorpos (para HIV e HCV) em um exame sorológico. O Kit NAT
de Bio-Manguinhos permitirá a implementação no Brasil e, por conseguinte, reduzirá,
consideravelmente, os altos gastos do governo com a importação desse produto que, até
2009, era oferecido por apenas dois laboratórios privados internacionais. Com sua produção
em Bio-Manguinhos, o Ministério da Saúde (MS) terá uma economia na ordem de 75%,
aproximadamente, se for considerado o preço praticado por esses institutos internacionais.
Atualmente, sete hemocentros no Brasil já operam com a plataforma NAT: i) HemoRio no Rio de Janeiro; ii) Unicamp - em Campinas; iii) Pró-sangue - em São Paulo; iv) Hemosc em Santa Catarina; v) Hemope - em Pernambuco; vi) HomoMinas - em Minas e; vii) FHB em Brasília.
A entrevistada, ao prestar informações acerca de processos que, possivelmente,
envolvem TICs relacionadas ao seqüenciamento de células e à visualização virtual, a
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mesma explicou que utiliza, com muita freqüência, o portal PubMed, que pode ser acessado
por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Este portal
indexa artigos publicados em grandes revistas e pesquisas internacionais. Por meio deste
portal, segundo a entrevistada, foram feitas pesquisas aprofundadas a fim de saber se, de
fato, poderia ser empregado, ao projeto NAT, o caráter de inovação. A entrevistada explica
que muitos dos artigos pesquisados neste portal estão disponíveis para download gratuito e
que, quando não é gratuito, ela e sua equipe conseguem, na maioria das vezes, obtê-los
junto à biblioteca da Fiocruz.
Por tratar-se de patógenos infecciosos (HIV e HCV), um dos desafios do projeto NAT foi
a criação de uma solução capaz de permitir seu transporte dentro do território nacional sem
capacidade infectiva, pois como afirma a entrevistada:
O transporte destes patógenos deve ser muito bem seguro e a pessoa que
estiver trabalhando com eles deve tomar muito cuidado para não se
infeccionar. A carga se torna um problema a ser administrado.

Com o avanço da P&D, foi possível desenvolver um vírus sintético, que corresponde à
partícula calibradora e os controles positivos, que consiste de um vírus mimético, criado a
partir do vírus original (vírus selvagem) e, portanto, sem qualquer capacidade infectiva. Com
este advento, não somente foi solucionado o problema relacionado ao transporte, como
também houve ganho na viabilidade de ter-se um produto, conforme explicitado pela
entrevistada:
Com um vírus sintético, eu ganho em segurança no transporte, pois o kit não
possui qualquer agente infeccioso; eu ganho na viabilidade de ter um produto
e eu ganho n’uma questão essencial, que é o seguinte: - como é o mesmo
genoma do vírus, no processo de cultura você tem a capacidade de produzir
muitas vezes a mesma coisa.

Para realizar o sequenciamento do vírus, objetivando a criação do vírus sintético, como
explica a entrevistada, foi utilizado o seqüenciador automático 3130 do parceiro Applied
Biosystem, próprio para esta finalidade. Este equipamento fica interligado a um computador,
onde há um sistema instalado denominado Sequencing Analysis. Este sistema faz a leitura
da operação do robô em tempo real e, ao final, gera um arquivo com os resultados do
seqüenciamento. O arquivo com resultados possui a extensão “ab1” e pode ser lido por
meio do próprio sistema Sequencing Analysis.
eu quero seqüenciar um vírus calibrador... o que o equipamento (robô
seqüenciador) me dá são picos de fluorescência. Então o programa (sistema
Sequencing Analysis) me dirá se o pico me permitiu uma fluorescência da
base de guanina, por exemplo, e aí eu fecho que aquela sequência é
fidedigna com eletrocerograma do seqüenciamento... .
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O projeto NAT é uma parceria técnico-científica com a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP, com quem BioManguinhos desenvolve e produz primers, sondas, enzimas e tampões de reações
moleculares customizados.
Na internet, no portal Pubmed, segundo a entrevistada, além de bibliografias, existem
várias sequências disponíveis para download em um banco denominado GenBank.
Portanto, a entrevistada informou que, para o projeto NAT, foram feitos downloads de
algumas sequências de vírus HIV e HCV neste banco para que seu parceiro IBMP as
sintetizassem, criando assim, o chamado Primers. A entrevistada relatou que é comum
encomendar, a uma empresa especializada, a sintetização de uma dada sequência de DNA
do vírus para análise e comparação, o que foi feito para o projeto NAT.
Utilizamos muitos bancos de trabalhos científicos para, cada vez mais,
corroborar o pensamento e fundamentar uma idéia (referindo-se ao PubMed
e GenBank). Importante a pesquisa, também, para identificar quais são as
técnicas mais utilizadas para aquele momento e, também, buscar saber quais
são as empresas que possuem as melhores ferramentas. Para isso, a
Internet é fantástica.

As sequências sintetizadas pelo parceiro IBMP foram importantes para poder-se
compará-las com as sequências realizadas pela equipe do projeto por meio do seqüenciador
automático 3130 e, assim, descobrir se a sequência do vírus se modificou ao longo do
tempo e entre regiões diferentes. Em suas explicações, a entrevistada descreveu, em nível
macro, o workflow de funcionamento do seqüenciador automático.
O sistema Sequencing Analysis, que roda neste seqüenciador (3130), pede
primeiro que insira a sequência mãe, que é a sequência padrão, e, em
seguida, ele pede que insira a cadeia de DNA que foi seqüenciada pela
equipe do projeto. Isto feito, o seqüenciador informa o grau de sequências
com o nível de variação. Este processo é muito importante para que o
pesquisador saiba se a sequência do vírus se modificou.

Segundo a entrevistada, este processo envolve algoritmos pesados com base
matemática bastante complexa e é extremamente importante na medida que permite, ao
pesquisador, saber se a sequência do vírus se modificou. No caso do HIV, como é um vírus
bastante mutável, a entrevistada relatou que este processo foi bastante relevante para que
eles pudessem identificar a região do vírus que é pouco mutável (ou conservada) e assim
criar, a partir desta informação, o chamado vírus calibrador (vírus sintético) do Kit NAT, de
forma que este pudesse ser utilizado em qualquer cepa. A entrevistada ressaltou que, antes
mesmo de sua equipe seqüenciar a cadeia de DNA de um vírus e pedir para sintetizar outra
cadeia de DNA e, ainda, proceder com todos os passos reais, eles costumam utilizar TICs
que permitem a realização virtual de todo o processo. Desta forma, podem economizar
tempo e dinheiro.
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PCR (Polimerase Chain Reaction) ou Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real,
é um método de amplificação de DNA (material genético de cada ser humano), isto é,
permite multiplicar o DNA em laboratório sem que haja, para isso, necessidade da utilização
de organismo vivo. É uma das técnicas mais comuns utilizadas em laboratórios de
pesquisas médicas e biológicas. Termociclador é o nome dado ao equipamento que permite
trabalhar com esta técnica, possibilitando a oscilação de temperatura e, assim, fazendo com
que uma cópia de DNA se multiplique em milhões de outras cópias.
O processo de desenvolvimento do Kit NAT HIV/HCV utilizou a tecnologia PCR, para o
que Bio-Manguinhos estabeleceu parceria com a empresa norte americana Applied, que
forneceu seu termociclador para este fim. Este equipamento fica interligado a um
computador, onde está instalado um sistema que o controla. Este sistema, chamado de
“Tempo Real”, acompanha o processo de execução do Termociclador, enquanto este estiver
em operação, fazendo a leitura dos resultados gerados e, ao final da operação, gera um
arquivo no formato texto com os resultados lidos, além de permitir a geração de gráficos
com o resultado do seqüenciamento do vírus.
A pipeta, utilizada em exames médicos e em estudo voltado para biologia molecular, é
um material de laboratório que permite transportar quantidades precisas de material líquido.
A pipetagem é o processo pelo qual o material líquido é sugado pela pipeta. O Pipetador é,
portanto, um equipamento capaz de realizar a pipetagem de maneira automática, sem a
intervenção do homem.
Os parceiros PerkinElmer e Qiagen, também foram envolvidos neste projeto com
objetivo de suportar o processo que envolve a tecnologia PCR em tempo real. Desta forma,
a PerkinElmer disponibilizou um equipamento do tipo pipetador com o propósito de
automatizar o processo de pipetagem, que consiste em medir e transferir volumes precisos
de amostra de sangue, ao passo que a Qiagen forneceu um robô capaz de realizar a
extração de ácido nucléico.
Tal como o termociclador da Applied, o pipetador da PerkinElmer e o extrator de ácido
nucléico da Qiagen estão interligados a um computador com um sistema instalado capaz de
monitorar toda a operação, lendo os resultados gerados ao longo do processo operacional e
gerando, ao final, arquivos no formato texto com os respectivos resultados.
Muito embora cada robô envolvido no projeto NAT possua, nativamente, uma Tecnologia
própria, com um sistema padrão, foi necessário realizar ajustes em seu sistema a fim de
atender à realidade deste projeto e, assim, apoiar com eficiência e eficácia, a Tecnologia
PCR em tempo real. O workflow que envolve as tecnologias utilizadas durante a P&D e que
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permanecem suportando o processo operacional nos laboratórios dos hemocentros
espalhados no país, onde o produto está em operação, é denominada “corrida” e funciona
da seguinte maneira:
1º. As amostras de sangue entram no pipetador do parceiro PerkinElmer e este faz o
chamado Pooling, que consiste em transformar 6 amostras sanguíneas (de
doadores diferentes) em uma só;
2º. Na sequência, o robô da Qiagen extrai, do pooling, o RNA e os purifica;
3º. O RNA é misturado com os reagentes por meio do pipetador;
4º. Por fim, o termociclador do parceiro Applied realiza a PCR em tempo real.
Ao final da corrida, o sistema instalado no computador interligado ao equipamento da
PerkinElmer, consolida os dados armazenados em todos os arquivos de formato texto que
foram gerados pelos sistemas interligados nos três robôs e, com isso, gera um único arquivo
no formato texto com todas as informações da corrida.
O arquivo consolidado, assim como todos os demais, possui a extensão CSV (Comma
Separated Values), que é um formato de arquivo texto facilmente exportado para o software
Microsoft Excel. Com isso, o Excel foi utilizado para o processo de leitura e manipulação dos
dados contidos no arquivo consolidado. Além disso, ele também foi utilizado para
armazenamento e manipulação de outros dados obtidos ao longo da P&D, conforme relata a
entrevistada:
O Excel foi o nosso melhor amigo, porque a gente vai planilhando tudo. Minha
base de conhecimentos em TI é nula, mas posso dizer que se tivéssemos um
programa, com certeza seria bem melhor, porém em função do nosso
desconhecimento acerca de TI, o Excel se apresentou como uma ferramenta
simples de uso e direta.

Ao ser questionada acerca da utilização ou não da técnica High-Throughput Screening
(HTS) no projeto NAT, a entrevistada informou que, neste projeto, esta técnica foi utilizada
e, por meio dela, hoje é possível analisar 552 amostras em apenas 7,5 horas.
Os e-mails corporativos e ferramentas de teleconferência também foram algumas das
TIC utilizadas neste projeto, que atuaram como suporte à troca de informações e
conhecimentos junto aos parceiros externos.
Como forma de disponibilizar um ambiente restrito e controlado para cada área da
organização, bem como para cada projeto, a equipe de TI de Bio-Manguinhos criou e
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gerencia, na rede, uma pasta chamada “Restrito”. Nesta pasta, todas as planilhas criadas
por meio do software Excel são armazenadas, assim como também o são todos os demais
documentos em formatos PDF, DOC (Microsoft Word), PPT (Microsoft Power Point), etc.
relacionados ao processo de P&D do projeto. Inclui, nesta lista, a transcrição de todas as
informações contidas no chamado “caderno preto” do pesquisador (diário de registro da
pesquisa).
Os Backups dessas planilhas (referindo-se ao Excel) passaram a ser
realizados por meio da pasta restrita de Bio-Manguinhos [...] Dentro desta
pasta, nós criamos outras subpastas e, então, tudo que antes estava no diário
(caderno preto), passou a ficar registrado nestas subpastas. Com isto, tudo
que era feito no projeto, como ainda hoje o é, eu consigo acompanhar com
bastante facilidade, porque criamos pastas padronizadas para cada tipo de
assunto específico. Então, quando eu quero saber o que foi feito nos últimos
seis meses de teste, fica fácil de consultar em minutos. É por meio desta
pasta que eu consigo gerar os relatórios que encaminho para os demais
envolvidos no projeto. Se eu pegasse o caderno preto, eu também obteria
tudo o que foi feito. No entanto eu perderia muito mais tempo.

O estudo mostrou que Bio-Manguinhos encontra-se em processo de seleção de uma
ferramenta de vídeo-conferência para implantação na unidade e esta TIC certamente
agregará muito valor ao processo, como declara a entrevistada:
Se Bio tivesse uma ferramenta de Vídeo conferência, ajudaria bastante sim,
porque às vezes, você quer mostrar um resultado e colocá-lo na mesa,
rabiscar na hora e a pessoa, do outro lado, precisa ver, ou seja, com a
teleconferência isto não é possível. Não sendo possível a realização de
vídeo-conferência, a gente precisa enviar os dados para as pessoas e deixar
com elas por um tempo para analisarem. Com isso, não necessariamente
todas as pessoas conseguirão entender o que você tentou explicar via
teleconferência. Aí você fica tentando explicar de longe. Com uma vídeoconferência, eu posso ir a um quadro, desenhar, explicar melhor... .

Quando questionada se a ausência (ou limitação) de uma TIC mais eficiente na
condução do projeto e na troca com os parceiros externos, inviabilizou o processo, a
entrevistada respondeu:
[...] não inviabilizou, mas retardou o processo por não dispormos de uma TIC
mais eficiente.

Da mesma forma, quando foi questionado acerca do ganho que obteria caso existisse, à
sua disposição, um sistema para armazenamento e troca dos dados da P&D com os
parceiros e, ainda, uma TIC para a realização de vídeo-conferência, em Bio-Manguinhos, a
mesma respondeu que haveria ganhos consideráveis no processo ao ponto de torná-lo mais
ágil.
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Em relação às etapas do processo de P&D que envolveram este projeto, o mesmo teve
início na etapa de “Identificação e Validação da base genética” e, atualmente, o produto já
está sendo comercializado, conforme relata a entrevistada:
estamos na atividade pós aprovação, pois já o estamos entregando como
produto. Paralelo a isso, o INCQS testa cada lote por nós produzido
...inclusive, hoje a gente já possui um sistema de SAC que atende a toda esta
etapa pós marketing.

Quanto ao modo de colaboração com os parceiros externos, (PISANO e VERGANTI,
2008), de acordo com relato da entrevistada, prevaleceram dois diferentes modos - Círculo
de Elite e Shopping de Inovação:
Na fase da identificação da base genética predomina o Círculo de Elite, ou
seja, no momento da idealização do projeto. Quando parte para a
identificação do composto, prevalece o Shopping de Inovação.

O modo de colaboração “círculo de elite”, conforme explicitado pela entrevistada, deveuse ao fato de Bio-Manguinhos – por não dominar os conhecimentos necessários - ter
selecionado os parceiros em virtude de suas capacitação técnicas, que seriam necessárias
à P&D:
[...] quando veio a demanda, Bio-Manguinhos utilizou os conhecimentos dos
parceiros que foram selecionados para conseguir levar seu desenvolvimento
adiante.

O Shopping de inovação, nas fases posteriores, deveu-se, segundo à entrevistada, ao
fato de Bio-Manguinhos ter saído do ponto zero de conhecimento e, portanto, deter o
conhecimento-chave, tornando-se, por conseguinte, capaz de conduzir todas as questões
relacionadas ao projeto e ao produto.

5.2 – PROJETO MICROARRANJO
O Microarranjo é um projeto da carteira do programa de Reativos que tem como principal
objetivo, detectar uma grande variedade de patógenos por meio de um único teste realizado
com uma única amostra de sangue coletada das bolsas de sangue dos hemocentros
espalhados pelo país.
Como parceiros externos de Bio-Manguinhos no processo de P&D deste projeto, têm-se
o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e o Instituto Carlos Chagas (ICC), ambos
em Curitiba. Este projeto teve início no IBMP e, ainda na sua fase inicial, Bio-Manguinhos
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entrou como parceiro a pedido da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

(Hemobras), conforme relata a entrevistada:
Na verdade, o projeto de Microarranjo nasceu no IBMP e, bem ainda no início
do desenvolvimento, eles (Hemobrás) convidaram Bio-Manguinhos para
participar. Então, em 2008 (final), houve esse casamento e nós começamos a
fazer algumas atividades aqui e eles lá. IBMP é o braço produtivo – a planta –
e o ICC é a unidade da FIOCRUZ em Curitiba.

Para atender ao seu objetivo, está propensa a também firmar parceria com a Empresa
“X” (codinome Parceiro “X”), da qual Bio-Manguinhos utiliza a tecnologia xMAP. Esta
tecnologia, neste projeto, tem como finalidade inovar o processo por substituição à antiga
tecnologia ELISA, conforme explica a entrevistada:
O Microarranjo vai desenvolver multiteste para fazer a triagem sorológica nos
bancos de sangue, ou seja, de todo sangue doado no país ...hoje, você
precisa ter uma tecnologia chamada ELISA que já está no mercado há muito
tempo e o nosso projeto vem para trazer uma inovação sobre esta tecnologia.
Então esta tecnologia nova é a Xmap, que nós chamamos de Microarranjo
gerenericamente. Então, o objetivo do projeto hoje é esse: trazer uma
alternativa tecnológica para os ensaios... É com base nessa tecnologia que
nós estamos tentando desenvolver um novo produto para oferecer aos
bancos de sangue.

Para efeito de testes, a tecnologia xMAP está sendo empregada por meio do
equipamento LX200 do fornecedor Luminex. Este equipamento está interligado a um
computador, no qual há um sistema instalado denominado xPONENT. Neste sistema, o
operador insere os parâmetros necessários à realização dos testes. Além disso, o sistema
acompanha e interpreta toda a operação realizada pelo equipamento em tempo real e, ao
final, gera um arquivo no formato texto (com extensão CSV) contendo o resultado
consolidado da operação.
Com a finalidade de tornar o processo totalmente automatizado, ainda na fase de
desenvolvimento, Bio-Manguinhos está buscando um parceiro para a realização do
processo de pipetagem. O pipetador deste futuro parceiro, que aqui chamaremos de
parceiro “Y”, segundo a entrevistada, deve funcionar de forma equivalente ao pipetador da
PerkinElmer para o projeto NAT, que deve possuir um computador a ele interligado com um
sistema e que, ao final do processo, possa gerar um arquivo no formato texto com o
resultado da operação.
A tecnologia que deverá envolver o pipetador do futuro parceiro Y é importante neste
processo na medida que substituirá a ação do homem pela automação da máquina, quando
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permitirá que o processo de pipetagem seja realizado através dos braços mecânicos do
robô.
O propósito de Bio-Manguinhos, para este projeto, é conceber um sistema de
automação, por meio do qual o equipamento do parceiro “X” (condizente ao robô LX200)
estará totalmente interligado com o pipetador do parceiro “Y”, dispensando, portanto,
qualquer intervenção manual do homem:
[...] a gente busca criar um sistema de informação integrado com um sistema
de automação... o operador não precisaria pegar um material de um
equipamento e passar para o outro equipamento. Isto seria feito pelo próprio
robô, ou seja, o operador só coloca o material no pipetador e vai colher o
resultado no final, pois o braço do robô substituiria o trabalho do operador,
levando o material de um equipamento para o outro. O software (de
automação) deve ser capaz de verificar o nível dos reagentes e enviar uma
informação para o operador caso este nível esteja baixo. Da mesma forma,
caso haja algum problema com o código de barras de algum tubo, nós
queremos que ele avise e retire aquele tubo e coloque outro. Enfim,
queremos que ele faça um controle e monitoramento de tudo o que está
acontecendo para, em seguida, gerar o laudo definitivo... com este processo,
a gente não concorre com os erros humanos.

O arquivo consolidado gerado pelo sistema interligado ao equipamento do parceiro “X”
possuirá a extensão CSV. Portanto, tal como no projeto NAT, o software Excel será
utilizado, segundo a entrevistada, para a leitura e manipulação dos dados contidos neste
arquivo consolidado:
O arquivo CSV eu abrirei no Excel para facilitar a leitura e a manipulação dos
dados, da mesma forma como hoje eu faço com o equipamento LX200 da
Luminex, que estou utilizando como piloto.

O projeto Microarranjo objetiva trazer ganhos importantes, como: velocidade
operacional; custo operacional; precisão (por possuir um nível de sensibilidade maior) e;
redução da quantidade de amostra, na medida que exige menor volume de sangue para a
realização do teste, conforme relata a entrevistada:
A vantagem do Microarranjo é operacional, porque: primeiro que é uma
tecnologia moderna e, com isso, a gente consegue ter uma sensibilidade
maior e é operacional, porque a gente consegue realizar vários testes de uma
só vez. Por isso se chama multiteste. Hoje, quando você doa o sangue, o
hemocentro faz entre 5 e 8 testes para obter um resultado de um determinado
número de patógenos. Com o microarranjo, será possível fazer um único
teste e, com ele, obter todos os resultados possíveis ... e isso pode ser
bastante vantajoso quando a gente está trabalhando, por exemplo, com
crianças.
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O planejamento de Bio-Manguinhos, junto à Coordenação de Sangue, consiste em,
inicialmente, aproveitar a rede de laboratórios, onde o NAT está operando, para, então,
instalar o Microarranjo nesses laboratórios, pois estes já possuem boa parte da infraestrutura necessária. Posteriormente, a idéia é expandir o Microarranjo, de forma gradativa,
para todos os hemocentros denominados coordenadores. Cada Estado brasileiro possui
pelo menos um hemocentro coordenador.
Para suportar o processo de P&D deste projeto que envolve a colaboração com os
parceiros externos, estão sendo utilizadas TIC, como: Software para gerenciamento de
projetos EPM (Enterprise Project Management); E-mails corporativos e Teleconferência.
A entrevistada relata que utiliza, bastante, a pasta “Restrito”, criada e gerenciada pela
equipe interna de TI de Bio-Manguinhos: “[...] usamos muito as pastas criadas pela DITIN na
área restrita da rede”.
Quando perguntado, à entrevistada, acerca da TIC que ela não dispõe e que gostaria de
utilizá-la no projeto, a mesma respondeu:
[...] eu creio que devemos criar, mesmo, é uma base de conhecimento. Hoje
nós aprendemos muito porque trocamos muitas informações internas e
acabamos aprendendo com as experiências e com os erros dos nossos
colegas, mas não estamos tão pertos assim de todos os projetos e, por isso,
não temos a oportunidade de trocarmos internamente com todos os gerentes
de programa... Se tivéssemos uma base de conhecimento e de lições
aprendidas seria um sonho.

Ao ser questionada acerca do processo que, possivelmente, envolve TICs relacionadas
ao seqüenciamento de células e à visualização virtual, tal como no projeto NAT, a
entrevistada informou que ela e sua equipe realizam intensas pesquisas bibliográficas no
portal PubMed, onde buscam saber se existem, no mercado, produtos semelhantes ao que
deseja criar ou inovar. Além disto, realizam buscas patentárias por meio deste portal a fim
de saber se há qualquer impedimento quanto à utilização de um dado insumo para seu
produto ou, ainda, se o fornecedor do insumo poderá vir a ser um futuro parceiro no
processo de P&D.
A entrevistada informou que o microarranjo não trabalha com sequenciamento ou
qualquer tipo de construção de proteína, logo não há qualquer necessidade de busca a
qualquer das sequências de DNA existente no banco de sequências GenBank do portal
PubMed. Por conseguinte, a entrevistada informou que, para este projeto microarranjo, a
realização de sequênciamento de DNA, a visualização de sequências de vírus, quer seja tridimensional ou não e, ainda, a análise de sequências, são tarefas que não se aplicam ao
projeto Microarranjo pelo fato de este ser um projeto sorológico e, portanto, não executa a
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primeira etapa de processos de Chiaroni (2008) - etapa de identificação e validação das
bases genéticas.
Ao perguntar sobre a utilização da tecnologia High-Throughput Screening (HTS), a
entrevistada informou que, no microarranjo, serão realizadas entre 600 e 800 análises em
um dia e, este simples motivo, segundo a entrevistada, já impede que se classifique, para
este projeto, a tecnologia do tipo HTS.
Quando questionado sobre as limitações que teria caso não existisse, à sua disposição,
as TIC da qual, atualmente, faz uso neste projeto, a entrevistada citou o retardamento do
processo. Da mesma forma, quando foi questionado acerca do ganho que obteria caso
existisse, à sua disposição, as TIC almejadas (Tabela 6), a mesma citou ganhos como a
retenção e disseminação do conhecimento, além do ganho de velocidade no processo.
Quanto às etapas que envolvem o processo de P&D deste projeto, a entrevistada responde:
Este projeto começou na primeira etapa – Pré-desenvolvimento – e hoje está
na etapa de Desenvolvimento experimental... iremos até a última etapa, que é
a Pós-marketing.

Quanto ao modo de colaboração com os parceiros externos, quando apresentado o
arcabouço de Pisano e Verganti (2008), ocorreram algumas ponderações acerca do modo
“Círculo de Elite”. Na fase de desenvolvimento do projeto, a entrevistada concorda com este
modo quando dá o seguinte depoimento:
foi uma identificação com a expertise que ele (referindo-se ao IBPM) já tinha
de outros projetos que havíamos trabalhado juntos... Então Bio-Manguinhos
entendeu que eles (parceiros) eram os mais capacitados e com os
conhecimentos que precisávamos para tocar este projeto.

Entretanto, neste modelo, Pisano e Verganti (2008) explicam que há um rígido controle
sobre a evolução da pesquisa e sobre quem captura o valor da inovação e é este o único
ponto que a entrevistada discorda, afirmando que, entre Bio-Manguinhos e IBMP, há uma
colaboração onde ambas podem propor de igual forma (co-desenvolvimento), daí sua
discórdia parcial em relação a este modo de colaboração, conforme afirma:
são estruturas administrativas diferentes. Então a gente não tem controle
sobre eles e nem eles têm controle sobre nós. É uma parceria mesmo!.

5.3 – PROJETO DENGUE
Este projeto pertence ao programa de Vacinas Virais de Bio-Manguinhos e tem, como
objetivo, o desenvolvimento de uma vacina para prevenção da Dengue.
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Este projeto foi demandado diretamente pelo Ministério da Saúde (MS) e chegou em
Bio-Manguinhos por meio de outro projeto, de transferência tecnológica da vacina antipneumocócica, que Bio-Manguinhos possui junto ao parceiro GSK (na Bélgica), conforme
relato da entrevistada 3:
Esse projeto foi fomentado pelo Ministério da Saúde para ser viabilizado junto
com a transferência de tecnologia da vacina de pneumococos. Então a GSK
está fazendo uma TT (Transferência Tecnológica) com Bio-Manguinhos para
uma vacina de pneumococos e, atrelado a ela, veio este projeto da DENGUE
de desenvolvimento conjunto.

De acordo com a entrevistada 3, o produto deste projeto se configura uma inovação
maior na medida que não existe, no mercado, outro produto com a mesma abordagem:
Com a abordagem que nós estamos utilizando, de fato não existe um produto
deste no mercado, mas existem outras vacinas para Dengue sendo
desenvolvidas no mundo e que já estão em estágios mais avançados do que
a nossa.

Por tratar-se de um projeto extremamente sigiloso, esta nova abordagem não pôde ser
discutida largamente entre o entrevistador e a entrevistada. No entanto, seu grande
diferencial está no adjuvante do parceiro GSK que é um segredo industrial, conforme
declaração da entrevistada 3:
O adjuvante (da GSK) é um segredo industrial. Ninguém sabe o que tem lá
dentro. O adjuvante é o que vai dar o “Q” especial da vacina; é o que faz você
ter uma resposta imunológica diferenciada àquele antígeno... esses
adjuvantes são propriedade intelectual deles (da GSK), ou seja, a gente pode
até saber como fazer a vacina, mas os adjuvantes serão deles.

Quando perguntado acerca da etapa do processo de P&D em que o projeto se encontra
e em qual etapa teve início, a entrevistada 4 respondeu que o projeto teve início na etapa de
testes pré-clínicos e que ainda se encontra nesta fase.
De acordo com o relato da entrevistada 3, este projeto percorrerá por todas as etapas do
processo de P&D definidas no arcabouço de Chiaroni (2008), iniciando na etapa de testes
pré-clínicos.
Quanto à identificação deste projeto em relação ao modo de colaboração com o parceiro
externo, tomando como base o arcabouço de Pisano e Verganti (2008), a entrevistada 3
declarou não ter participado da contratação deste projeto e, por este motivo, mesmo
apostando na Comunidade de Inovação, não soube identificar o modo com precisão:
Muito embora eu não tenha participado do contrato, acredito que, em algum
momento, deve ter havido algum embate do tipo: - não, isto a gente quer que
vocês façam...isto a gente vai fazer ..., mas eu penso que foi uma
comunidade de inovação.
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A fim de ratificar o modo de colaboração empregado neste projeto, a entrevistada 4 (que
participou do projeto desde o início), foi questionada acerca do assunto e, então, informou
que se trata de um projeto de co-desenvolvimento entre Bio-Manguinhos e GSK. Ela
destacou a capacitação técnica da GSK para este projeto, motivo pelo qual foi firmado a
parceria.
Quando perguntado, à entrevistada 3, acerca das TIC utilizadas para a troca com o
parceiro, a mesma citou algumas e, dentre elas, relatou a existência de um sistema (base de
dados), onde as informações do projeto ficam registradas:
a troca, a gente o faz via teleconferência, e-mails, trocas de informações com
certificação digital, que foi algo que vocês fizeram lá (referindo-se à TI de BioManguinhos). Além disso, a GSK possui uma base de dados onde eu tenho
acesso por ser gerente do projeto, ou seja, eu tenho a senha. Com isso, eu
posso acessar o sistema e inserir dados, inserir resultados e relatórios dentro
dessa base de dados.

Os e-mails trocados entre Bio-Manguinhos e seu parceiro são criptografados, conforme
relata o gerente da Divisão de TI de Bio-Manguinhos que se encontrava, naquele momento,
na sala de reuniões onde aconteceu a entrevista:
certamente a GSK mantém o controle de toda informação trafegada no meio,
pois eles são muito exigentes, detalhistas e precavidos... a as trocas de emails com eles (GSK) são criptografadas.

Conforme pôde ser observado por meio de relato da entrevistada 3, o parceiro GSK é
quem assume o controle sobre o sistema de informação utilizado para registro de dados do
projeto. Isto porque ela, a GSK, é a detentora deste sistema, além de financiar o projeto.
No Sistema disponibilizado pelo parceiro, ficam armazenadas as Atas de reuniões, os
dados da pesquisa e quando obtiverem, por meio deste projeto, resultados de análises
realizadas com amostras oriundas de estudos clínicos, estes também serão armazenados
no sistema, conforme relato da entrevistada 3:
Ele está lá (referindo-se ao sistema no parceiro) para ata de reuniões, para a
inserção de alguns dados... os resultados de análises feitas com as amostras
vindas de estudos clínicos vão para esta base de dados, que é o objetivo
maior deste sistema, porque eles (a GSK) não querem que vá por e-mail.

A teleconferência, uma das TIC utilizada para a troca entre Bio-Manguinhos e seu
parceiro, é feita por meio de um sistema próprio do parceiro, conforme relata a entrevistada
3:
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a gente fala com a GSK de qualquer lugar, porque a gente liga 0800 e eles
tem um sistema, que é um gerenciador de teleconferência e, então, você liga
para uma central e eles te conectam independentemente de onde você
estiver. Com isso, por exemplo, se eu precisar falar com um profissional da
GSK que está na Inglaterra; outro que está nos EUA; outro que está na China
ou; outro que está na Bélgica em um evento qualquer, eu consigo falar com
todos ao mesmo tempo.

A entrevistada 3 informa que, pelo fato de Bio-Manguinhos ainda não ter implantado,
definitivamente, uma ferramenta e infra-estrutura adequada para a realização de vídeoconferência, ela utiliza as dependências da filial do parceiro no Rio de Janeiro, onde faz uso
da ferramenta Gotomeeting, que compreende um software adotado pelo parceiro para a
realização de vídeo-conferência:
Quando o comitê quer se reunir extraordinariamente e quer uma coisa assim
mais solene, nós vamos para a GSK em Jacarepaguá e lá utilizamos o vídeoconferência deles, onde há uma sala segregada, especial para isto. Estas
salas são, inclusive, à prova de som.

Ao solicitar explicações sobre o processo que, possivelmente, envolve TICs relacionadas
ao seqüenciamento de células e à visualização virtual, a entrevistada informou que, assim
como todo pesquisador, eles realizam pesquisas regularmente sobre assuntos relacionados
aos projetos. Tal como no projeto NAT, a entrevistada informou que utiliza o portal PubMed
para este fim, no qual é possível obter desde artigos até sequências de vírus armazenados
no banco de sequências denominado GenBank. A entrevistada ressaltou, ainda, que essas
pesquisas são realizadas com freqüência por ela e por todos os demais envolvidos em
projetos de inovação. No entanto, para o projeto Dengue, especificamente, a entrevistada
relatou que estas pesquisas não precisam ser feitas, em Bio-Manguinhos, com níveis
avançados de detalhes, visto que seu parceiro GSK, na Bélgica, já o faz e encaminha, para
Bio-Manguinhos, as demandas bem delineadas para que a equipe interna de P&D possa
executar. Neste processo, Bio-Manguinhos recebe um primer do parceiro, que consiste de
uma sintetização do sequenciamento de DNA produzido por uma empresa especializada na
prestação destes tipos de serviços.
Segundo a entrevistada, além de fazer download de sequências de vírus para, então,
solicitar sua sintetização a uma empresa especializada, também realizam, neste projeto,
seqüenciamentos genômicos por meio da utilização de ferramentas tecnológicas específicas
para esta finalidade. Além disso, também são realizadas comparações entre duas
sequências genômicas de um mesmo tipo de vírus (de duas cepas diferentes), o que é de
fundamental importância para identificar, por exemplo, se dois vírus do mesmo tipo, mas
coletados de regiões diferentes, possuem qualquer tipo de mutação ou, ainda, se a mutação
ocorreu ao longo do tempo. Para efetuar as comparações, os pesquisadores buscam
seqüências genômicas no GenBank (que pertence ao portal PubMed) para compará-la com
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um sequenciamento genômico do vírus em estudo. No projeto Dengue é feita a sequência
genômica, o que difere do projeto Febre amarela, que faz o sequenciamento da proteína do
vírus. No entanto, quando se trata de sequências complexas (muito grande), o
sequenciamento é feito pelos laboratórios de biologia molecular com quem Bio-Manguinhos
mantém parceria, dentre as quais existe o Laboratório de Biologia Computacional e
Sistêmica (LBCS) do IOC, dentro da própria Fiocruz.
A entrevistada explicou que as comparações entre as sequências genômicas são feitas
por meio de um método chamado filogenia, que permite analisar as sequências a fim de
saber o quanto um vírus está distante (diferente) do outro, mesmo sendo o mesmo tipo de
vírus. Este método filogenia, segundo a entrevistada, exige a utilização de algoritmos
pesados que envolvem cálculos matemáticos complexos.
Quando questionado sobre as limitações que teria caso não existisse, à sua disposição,
as TIC da qual faz uso neste projeto, a entrevistada 3 informou que o projeto seria muito
lento.
Referindo-se ao processo e, de uma forma geral, à condução do projeto, ao perguntar se
percebeu qualquer limitação que poderia ter sido superada com o emprego de outra TIC além das já utilizadas - a entrevistada 3 respondeu:
Tudo que a gente faz é usando as metodologias e ferramentas de TI da
GSK... Então, a gente executa as atividades aqui segundo a metodologia
escolhida pela GSK para comparar resultados. Com isso, Bio trabalha
exatamente da mesma forma que a GSK.

Ao perguntar quais ferramentas de TI poderiam melhorar os resultados da P&D em BioManguinhos, de forma a agregar valor na condução do processo deste projeto, a
entrevistada 4 respondeu:
LIMS para os laboratórios e este com interface ao SIP (é o EPM), ERP e
outros sistemas que vierem a ser implantados e cuja estrutura de dados
tenha relação com o gerenciamento do projeto, bem como ferramentas de
colaboração via web (SharePoint, webmeetings e outros.).

Em relação à Vídeo-conferência, a entrevistada 3 informou que esta TIC certamente
agregará valor importante ao projeto quando Bio-Manguinhos vier a disponibilizá-la:

5.4 – PROJETO FEBRE AMARELA
Bio-Manguinhos criou a vacina de febre amarela há 75 anos e esta vacina é produzida
com o vírus atenuado da febre amarela e, por este motivo, quando injetada em pessoas com
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doenças do sistema imunológico, é passiva de causar a doença ao invés de previní-la, como
explica a entrevistada:
Pessoas imuno-deprimidas, pessoas HIV positivas ou mesmo algumas
pessoas que tenham repertório imunológico específico que não dá resistência
a este vírus - não dá uma resposta rápida ao vírus - mesmo ele sendo
atenuado – Então esse Virus acaba por causar uma doença ao invés de
prevenir contra o vírus selvagem.

Por meio deste projeto, Bio-Manguinhos pretende inovar com a criação de uma nova
vacina para a Febre Amarela, desta vez com base na expressão em plantas, o que evitará
que qualquer pessoa, mesmo com baixa imunidade, possa contrair a doença, como afirma a
entrevistada:
O objetivo é desenvolver uma nova vacina para Febre Amarela com base na
expressão em plantas que não tenha mais os eventos adversos graves como
há na atual vacina, que é uma vacina atenuada - com vírus vivo e atenuado.

O parceiro de Bio-Manguinhos neste projeto é a Fraunhofer, uma filial nos EUA, que é
especialista na técnica de manipulação de antígenos em planta. Portanto, a finalidade desta
parceria é a produção da proteína do vírus da Febre Amarela por meio de uma técnica
denominada agro-infiltração, que usa vácuo para expressar a proteína do vírus em plantas,
isto é, inserir a proteína do vírus nas plantas:
Fraunhofer é uma empresa alemã, mas nós temos parceria com uma
subsidiária integral da Frounhofer-Gesellschaft nos Estados Unidos... nesta
empresa – nos EUA - a plataforma de desenvolvimento é baseada nos
antígenos em planta... a parceria envolve produzir só uma pequena parte do
vírus, que é uma proteína do vírus, dentro da planta, ou seja, a planta é
apenas um veículo de produção desta proteína... Então você expressa
(insere) o DNA para dentro da planta, a planta produz a proteína do vírus
durante um tempo e, depois, você pega a folha da planta, tritura e separa a
proteína do vírus da proteína dela (da planta).

Conforme relata a entrevistada, esta tecnologia, muito embora tenha sido
desenvolvida pela Fraunhofer, quem a patenteou foi a iBio, o que fez com que esta também
se tornasse uma parceira de Bio-Manguinhos neste Projeto:
A iBio é a proprietária das patentes. A estratégia de negócio da empresa iBio
é licenciar a plataforma tecnológica através de parcerias.

A tecnologia de agro-infiltração que envolve todo o processo de expressão da proteína
do vírus nas plantas é totalmente robotizada, o que dispensa a ação humana, conforme
declara a entrevistada:
É um sistema todo robotizado... o próprio robô é quem prepara a bandeja
para, em seguida, colocar a semente... .
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Quanto ao processo de P&D, de acordo com o arcabouço de Chiaroni (2008), este
projeto teve início na etapa de Identificação e validação da base genética e, atualmente,
encontra-se na etapa de testes pré-clínicos.
O contrato de parceria para este projeto está subdividido em duas fases: a primeira
corresponde às etapas do processo de P&D compreendidas entre a etapa de “identificação
e validação da base genética” e a etapa relacionada à “fase 1 dos testes clínicos”
(CHIARONI, 2008). Caso o resultado da primeira fase seja satisfatório, então terá início a
segunda e última fase, que compreenderá as demais etapas do processo de P&D:
A idéia deste contrato, deste acordo de colaboração, é ir até a fase 1 do
estudo clínico, que a gente imagina começar no final de 2013 e início de
2014.... Se conseguirmos provar o princípio, ou seja, se a fase 1 for um
sucesso, aí nós faremos um novo contrato para realizar as outras fases. Este
contrato vai até a fase 1, mas o objetivo do projeto é chegar até o final.

Este primeiro contrato (primeira fase do projeto) envolve a transferência de tecnologia
para Bio-Manguinhos:
Na verdade, este primeiro contrato já envolve a transferência de tecnologia até a fase 1 dos testes clínicos.

O modo de colaboração praticado por Bio-Manguinhos com o parceiro, para este projeto,
segundo a entrevistada, é o Círculo de Elite.
A Teleconferência e o SharePoint, que compreende uma plataforma de colaboração,
constituem tipos de TIC utilizadas com freqüência na troca de dados e informações com os
parceiros externos, conforme trecho da entrevista a seguir:
[Entrevistador] Que tipo de ferramenta ou tecnologia vocês utilizam para
comunicação e transferência de dados com os parceiros? Como funciona
esta troca de informações estando os parceiros nos Estados Unidos?
[Entrevistada] Teleconferências mensais ou quando for necessário. Todos
os dados que eles produzem, eles colocam em um SharePoint.
[Entrevistador] Eles inserem no Sharepoint deles lá e, via Web, vocês
acessam aqui (em Bio-Manguinhos)? [Entrevistada] É isso mesmo. Cada um
que participa do projeto tem uma senha para acessar os documentos no
Sharepoint.

Quando questionado acerca das vantagens que a implantação de vídeo-conferência, em
Bio-Manguinhos, poderia agregar ao projeto, a entrevistada respondeu:
Com uma vídeo-conferência, ganharíamos com a facilidade na interação, na
compreensão, na velocidade – porque eles são americanos e o inglês deles é
muito rápido e, então, você ver a pessoa falando, tem uma facilidade muito
maior de compreensão. Imagino uma tela dividida – de um lado o Power Point
com o conteúdo que eles estão transmitindo e, do outro lado, a imagem deles
falando. Hoje, eles mandam os slides feitos no Power Point; eu abro aqui e
tento acompanhar o que eles estão falando lá, mas não são eles que estão

90

comandando a passagem dos slides, sou eu aqui e, então, eu preciso ficar
muito atenta.

Quando perguntado sobre o porquê de não utilizar o Skype como ferramenta para a
realização de vídeo-conferência, a entrevistada informou que a área responsável pela
Segurança da Informação, em Bio-Manguinhos, não permite seu uso:
Quando a gente acessa Skype, a ligação é cortada. A voz fica toda trêmula.
Quando eu uso, o sistema avisa que a voz está sendo cortada por alguma
ferramenta de controle ou de antispan ou de antivírus. Se o Skype fosse
liberado e funcionasse direitinho, seria ótimo. Eu só não sei se é segura a
troca via Skype.

O Outlook é outra TIC bastante utilizada neste projeto, para onde são importados os
compromissos dos parceiros, advindos do software de colaboração Sharepoint, como
declara a entrevistada:
[...] nós temos acesso aos compromissos deles (os parceiros) no Sharepoint
e, aqui, eu consigo exportar esses compromissos para o nosso Outlook.

A pasta “Restrito”, criada na rede e gerenciada pela área de TI de Bio-Manguinhos,
também é bastante utilizada neste projeto. É nesta pasta onde ficam armazenados muitos
dos arquivos relacionados ao projeto, conforme relata a entrevistada:
A gente tem uma pasta no “Restrito” e tudo o que eles (os parceiros)
produzem lá, eu baixo e salvo nesta pasta. Todas as teleconferências tem
uma Ata que é revisada pelos dois grupos e eu a coloco na pasta Restrito. O
relatório das atividades também são armazenados aqui – Este relatório é
trocado via Sharepoint.

O perguntar sobre o processo que, possivelmente, envolve TICs relacionadas ao
seqüenciamento de células e à visualização virtual, a entrevistada explicou que realiza
muitas pesquisas no portal PubMed, onde há muitos artigos relevantes, que explicam
estudos realizados por outros pesquisadores e que, portanto, muito contribuem para seus
projetos. A entrevistada informou que realiza download de sequências de DNA para o
projeto Febre Amarela, no GenBank do portal PubMed, para, então, encaminhar a uma
empresa especializada, para que esta sintetize uma sequência de DNA idêntica. Ao receber
esta sequência de DNA sintetizada, a mesma é clonada, isto é, o DNA sintetizado é inserido
em um plasmídio bacteriano para amplificar a sequência. Em outras palavras, o DNA
sintetizado foi inserido em uma bactéria para que esta se multiplicasse e, com ela, também
se multiplicasse este DNA. Após amplificar, nas bactérias, a sequência do DNA sintetizado,
o plasmídio é extraído das bactérias e, então, é feito o seqüenciamento dele para saber se o
mesmo está com a sequência correta. Estando correta a sequência, então, por meio da
tecnologia de agro-infiltração, as bactérias podem ser introduzidas na planta para ter início o
processo de produção do insumo da vacina.
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A sequência do plasmídio, segundo a entrevistada, é feita com ferramenta de análise de
sequência, que permite, inclusive, visualizar a sequência. A entrevistada informou, ainda,
que é utilizada, neste projeto, uma ferramenta de visualização virtual, que permite visualizar
e analisar a estrutura tri-dimensional da proteína (plasmídio). Para criar a estrutura tridimensional, segundo a entrevistada, esta ferramenta, se utiliza de software com algoritmos
pesados com matemática bastante complexa. A entrevistada informou que essas
ferramentas para visualização de uma sequência e, até mesmo, para análise de sua
estrutura

tri-dimensional,

estão

disponíveis,

gratuitamente,

no

site

“http://www.ncbi.nlm.nih.gov/” e que ela e sua equipe costumam utilizá-las. Segundo a
entrevistada, Bio-Manguinhos possui uma ferramenta de análise de sequência de DNA
denominado DNAStar, que também é utilizado na empresa, mas precisa ser atualizada.
Quando questionada acerca da utilização ou não da técnica High-Throughput Screening
(HTS), a entrevistada informou que fazem uso desta tecnologia para formulação, quando
precisam testar várias substâncias na proteína para identificar qual delas deixa a proteína
mais estável, ou seja, quais substâncias permitem estabilizar melhor a proteína. Para tanto,
por meio da técnica HTS, são testadas muitas condições ao mesmo tempo.
Ao questionar a entrevistada acerca da necessidade de obtenção de qualquer outra
tecnologia que ela, por ventura, sentia falta como apoio ao processo que envolve este
projeto, a mesma respondeu que, considerando sua falta de conhecimento acerca do que a
TI pode lhe oferecer, não enxerga outra necessidade além de vídeo-conferência, à sua
disposição, dentro da empresa:
Fora a vídeo-conferência, em Bio-Manguinhos, eu não vejo necessidade de
outra tecnologia, até porque eu não conheço muito destas tecnologias para
dizer se há algo melhor.

Após ser explanado acerca dos benefícios que um sistema para a gestão do
conhecimento poderia agregar a este e a outros projetos, a entrevistada respondeu:
Nossa! Seria fantástico! Por exemplo, aqui nós temos 4 programas: Vacinas
virais; Vacinas bacteriana; Reativos e; Biofármacos. Eu troco muita
informação com a Nádia (GP de Biofármaco), porque a Nádia fica aqui ao
meu lado – eu comento: -Sabe Nádia o que me aconteceu? ... Eu troco
experiência com ela. Eu não troco tanto com os demais. Se tivesse, inclusive,
um banco de lições aprendidas, seria fantástico!.

A entrevistada informou que haveria um retardamento considerado no processo caso
não fizesse uso das TIC que hoje se encontram à sua disposição.
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5.5 – PROJETOS DE TESTES RÁPIDOS
Os testes rápidos constituem uma estratégia essencial no processo de otimização dos
sistemas de saúde pública e no controle de epidemias. São três os projetos relacionados a
testes rápidos que fizeram parte deste estudo: i) Teste confirmatório de HIV (imunoblot
rápido); ii) Sífilis e; iii) Leishmaniose Visceral Canina.
Estes projetos buscaram substituir os antigos testes diagnósticos, que utilizam as
tecnologias ELISA e imunofluorescência, pela tecnologia denominada imunocromatografia
de fluxo lateral (Lateral Flow Test), cujo princípio consiste na concentração da reação
antígeno-anticorpo em uma única fase sólida. Esta metodologia foi aplicada na nova
plataforma tecnológica DPP (Dual Path Platform), que destaca-se pela ampliação dos níveis
de sensibilidade (10 a 50 vezes maior que o Lateral Flow convencional), possibilidade de
testes multiplex, adaptação a diferentes tipos de fluidos corporais (sangue, soro, plasma,
saliva, urina, fezes, escarro, etc), na área de reativos para diagnósticos, que permite o
diagnóstico em poucos minutos.
Além de possuir precisão e simplicidade (facilidade para interpretação dos dados
coletados e dos resultados), os testes rápidos possuem custo reduzido, pois não exigem
equipamentos ou qualquer outra infraestrutura laboratorial. Portanto, esta tecnologia
possibilita o diagnóstico de pacientes pelos próprios agentes de saúde treinados,
dispensando, assim, a coleta e o envio de material biológico para centros de saúde
especializados ou para laboratórios de análises clínicas
O principal objetivo desta metodologia é acelerar a obtenção do resultado confiáveis e
ampliar o diagnóstico, pois enquanto os outros métodos de diagnóstico dependem de
equipamentos sofisticados, laboratórios bem equipados e podem levar horas, dias ou até um
mês para liberar o resultado final, os testes rápidos são capazes de gerar os resultados em
até 20 minutos.
O desenvolvimento de uma nova plataforma tecnológica para a utilização da tecnologia
de imunocromatografia (DPP) foi desenvolvida pela empresa Americana Chembio
Diagnostic Systems Inc, parceira de Bio-Manguinhos. Esta nova plataforma foi licenciada
para Bio-Manguinhos por meio de contratos de transferência de tecnologia. Um pouco da
história acerca da escolha do parceiro pode ser entendida por meio do seguinte relato do
entrevistado:
Houve uma demanda do Ministério da Saúde a Bio para a produção
destes testes. Então, foi realizada a modalidade de convite para empresas
que queriam transferir esta tecnologia para Bio-Manguinhos. Algumas
empresas saíram no meio do processo, outras não queriam fazer a
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transferência tecnológica. Só teve uma empresa que apresentou um produto
com as características ideais e transferência total da tecnologia, foi a
Chembio e essa empresa, desde então, se propôs a fazer a transferência da
tecnologia e, até hoje, ela está aqui dentro de Bio-Manguinhos como parceira
cedendo a tecnologia de teste rápido.

O MAPIA é um equipamento que possui um sistema, no qual o operador insere os
parâmetros e ele processa. Por tratar-se de teste rápido, a interpretação do resultado é feita
a olho nu, tal como, por exemplo, um teste rápido para detecção de gravidez.
Embora a Leishmaniose Visceral Canina corresponda a uma doença de origem animal,
ela pode ser, facilmente, contraída pelo homem. Portanto é este o motivo que torna o projeto
tão importante, conforme declara o entrevistado: “o cão é o reservatório da Leishmaniose,
que é transmissível ao homem”.
O entrevistado informa que os testes de Leishmaniose, assim como os demais que
utilizam a tecnologia Elisa ou imunoflorescência, são muito antigos e, portanto, chegaram ao
seu limite de melhoria e tendem a obsolescência:
hoje nós temos dois testes de leishmaniose aqui em Bio-Manguinhos: Elisa e
imunoflorescência, porém são testes que consideramos clássicos, são testes
muito antigos. Assumiu seu papel até hoje, mas são testes que chegaram ao
seu limite de melhoria... Hoje o agente de saúde vai à sua casa, coleta o
sangue do animal, leva para o laboratório para saber se o cão tem a
Leishmaniose, depois leva o sangue para a realização do teste de
confirmação e tudo isso leva muito tempo hoje, ou seja, não é prático... o
tempo para a realização de todo este processo, hoje, pode levar até um mês,
dependendo do local onde está o cão e o mesmo continua transmitindo a
leishmaniose neste período... .

O entrevistado falou acerca da vantagem obtida com o novo teste rápido para a
detecção da Leishmaniose, desenvolvida com a tecnologia DPP:
é muito sensível e o agente de saúde pode ir na casa do dono do cão e, lá,
realizar o teste na frente do dono... normalmente vai um veterinário
acompanhando e, antes de fazer o teste, o veterinário explica ao dono como
funciona o teste, estuda o quadro clínico do cão... explica os perigos da
Leishmaniose, com isso, a pessoa (o dono do cão) fica convencida de
entregar seu cão para eutanásia. Com isso, o nosso objetivo é quebrar este
ciclo e acabar com esta janela que hoje existe entre a coleta do sangue e o
retorno para retirada do cão.

A vídeo-conferência, a Teleconferência e o E-mail, são as TIC básicas mais utilizadas,
nestes projetos, em parceria com a Chembio, conforme afirma o entrevistado:
A interlocução que fazemos com ele (o parceiro), hoje, é basicamente sob a
forma de e-mail. Não existe um sistema onde eles ou nós armazenamos
informações que possam ser trocadas em rede. Não existe nada disso.
Quando há necessidade, nós fazemos vídeo-conferência, teleconferência.
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Quando perguntado ao entrevistado se ele gostaria de ter um canal FTP (File Transfer
Protocol) para transferência de arquivos com o parceiro ao invés de utilizar e-mail de BioManguinhos ou pessoal, ele respondeu: “Seria bem melhor!”.
O entrevistado informou que Bio-Manguinhos ainda não disponibilizou uma ferramenta
adequada para a realização de vídeo-conferência e, por este motivo, a fim de suprir suas
necessidades, ele e sua equipe de projetos utilizam o Skype e o MSN de seus
equipamentos pessoais.
A gente acaba usando os nossos equipamentos pessoais... Usamos,
normalmente, o Skype. Outras vezes o MSN.

O entrevistado informou que também utiliza bastante a pasta “Restrito”, na rede, criada e
gerenciada pela equipe interna de TI de Bio-Manguinhos e, quando perguntado, ao
entrevistado, se ele gostaria de ter um sistema para gestão do conhecimento e uma base de
lições aprendidas para este projeto, a resposta foi a seguinte:
Seria ótimo! A gente até mesmo esperava que, com a integração dos
sistemas - com o ERP - a coisa fosse trilhar para este lado, mas ainda não foi
desta vez.

Outra TIC utilizada nestes projetos, segundo o entrevistado, é o EPM (software
gerenciador de projetos) e quando solicitada sua opinião acerca da liberação desta TIC para
acesso externo pelos parceiros, ele respondeu:
Nossa! Aí seria fantástico! Ganharíamos agilidade, segurança, acesso rápido
às informações... .

Ao solicitar explicações acerca do processo que, possivelmente, envolve TICs
relacionadas ao seqüenciamento de células, visualização virtual ou portal para pesquisa
bibliográfica ou busca de bancos de sequências, o entrevistado explicou que utiliza o Portal
PubMed, por meio do qual pesquisa sobre produtos e técnicas relacionadas ao
desenvolvimento de reativos para diagnóstico:
O portal PubMed é o principal banco de informações que consultamos para
ampliar os conhecimentos relacionados aos produtos e às técnicas utilizadas
no desenvolvimento de um reativo para diagnóstico.

O entrevistado informou, ainda, que os antígenos e/ou anticorpos utilizados nos testes
rápidos são todos previamente selecionados pelo parceiro tecnológico e que, por este
motivo, não utilizam qualquer sistema computacional de experimentação.
Nós não utilizamos, neste projetos, um sistema próprio de experimentação,
porque, até o presente momento, os antígenos e/ou anticorpos utilizados em
nossos testes rápidos são selecionados pelo parceiro tecnológico detentor da
tecnologia a ser transferida. No entanto, no caso de desenvolvermos ou
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selecionarmos algum antígeno
utilizaremos sim este tipo de TIC.

e/ou

anticorpo

em

Bio-Manguinhos,

O entrevistado informou que não é realizada qualquer prototipação virtual para o
desenvolvimento dos produtos e sim são feitos vários protótipos reais com potencial de se
transformar um produto. Desta maneira, transformar-se-á em produto aquele protótipo que
obtiver melhores resultados
Quando foi perguntado sobre a utilização ou não da técnica High-Throughput Screening
(HTS), o entrevistado respondeu
O HTS é sim utilizado no desenvolvimento de alguns reativos. No entanto,
não é o caso do desenvolvimento dos testes rápidos. Neste caso usamos o
equipamento MAPIA para a seleção dos antígenos e/ou anticorpos que serão
utilizados na prototipagem do produto.

Como apoio ao processo que envolve o projeto, ao perguntar se o entrevistado percebeu
qualquer limitação que poderia ter sido superada com o emprego de outra TIC, além das
que já são utilizadas hoje no projeto, ele respondeu:
Eu acho que a gente carece exatamente de um sistema para troca segura de
informações via Web com nosso parceiro.

Ao ser questionado acerca das etapas do processo de P&D que envolve cada um
desses projetos, isto é, em qual etapa do processo de P&D teve início e em qual etapa se
encontra, atualmente, cada projeto, o entrevistado explicou:
Só para se ter uma idéia, a gente trabalha hoje de duas formas: Há projetos
só de transferência tecnológica pura e simples, ou seja, é um produto que a
Chembio tem e que a gente quer fazer adequações para o Brasil e, então,
fazemos a transferência tecnológica; Outro modelo é o de P&D com a
transferência a posterior. O teste rápido Sífilis é um produto que eles
(parceiro) já possuem, então é um produto para o qual não há
desenvolvimento, faremos a transferência tecnológica pura... o imunoblot
rápido, que é o confirmatório para o HIV, é um produto que não existia e,
então, a gente desenhou em conjunto, com a Chembio, o que seria ideal, ou
seja, desenhamos juntos, eles levam para lá, fazem alguns protótipos, nós
testamos estes protótipos no Brasil para ver se está tudo ok, eles fazem
adequações e quando está funcionando bem, a gente faz a transferência
tecnológica... Leishmaniose foi desenvolvida do zero entre Bio e a Chembio
e, hoje, ele já existe, já é um produto e foi feito para Bio-Manguinhos. Na
verdade, todos eles já são produtos ...com isso, sífilis começou na etapa de
registro do produto e está na etapa pós-marketing. A Leishmaniose e o
imunoblot começaram na primeira etapa – pré-desenvolvimento – e também
está na última etapa, que é a pós-marketing.

Os produtos desses três projetos já estão sendo fornecidos, conforme foi relatado pelo
entrevistado:
Já há contrato de fornecimento. Nós estamos trazendo o produto semiacabado lá de fora, fazemos uma complementação e entregamos este
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produto. Isto a gente já está fazendo para todos eles. Todos eles já estão na
fase que chamamos de fase de fornecimento.

O modo de colaboração de Bio-Manguinhos com seu parceiro externo, em relação ao
primeiro projeto de Teste rápido, segundo relato do entrevistado, foi o Círculo de Elite
(PISANO e VERGANTI, 2008):
O primeiro projeto (referindo-se ao teste rápido de lateral flow convencional
para HIV) está dentro do círculo de elite, porque nesta época, nós não
detínhamos o conhecimento. Inclusive hoje esses projetos são rápidos,
porque nós passamos a possuir o know-how. No início, um projeto deste
levava cerca de 4 anos para ser concluído e, hoje, conseguimos concluí-los
em 2 anos.

Conforme pode ser observado pela fala do entrevistado, para os projetos de testes
rápidos que surgiram na sequência, isto é, Sífilis e Leishmaniose Visceral Canina, continuou
prevalecendo o Círculo de Elite como o modo de colaboração. Inclusive, o entrevistado vai
além em suas explicações e ratifica os modos de colaboração para os projetos NAT e
Microarranjo:
[...] hoje a gente ainda tem o Círculo de Elite. De uma forma geral com todas
as empresas, com as quais Bio faz transferência de tecnologia, ou seja, eu já
extrapolo e vou além dos testes rápidos e posso citar, por exemplo: o NAT, o
Microarranjo. Enfim, com todos estes eu penso que Bio-Manguinhos pratica
um círculo de elite.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste tópico é feita a análise dos resultados obtidos por meio do levantamento de
dados a partir das entrevistas realizadas e das revisões bibliográficas. Assim sendo, esta
sessão aborda uma discussão acerca das TICs utilizados nos projetos que foram
selecionados como objetos desta pesquisa; do modo de colaboração de Bio-Manguinhos
com seus parceiros externos e; da relação entre os modos de colaboração e as etapas que
envolvem o processo de P&D.
O estudo mostrou o quão é importante a Tele-Interação entre a equipe interna de P&D
de Bio-Manguinhos e seus parceiros externos, o que foi reforçado, inclusive, em função de
muitos destes parceiros estarem fora do Brasil. Em Bio-Manguinhos, a Tele-interação é uma
TIC que está presente nas ferramentas para tele-conferência e vídeo-conferência. No
entanto, ao longo da pesquisa, foi evidenciado que Bio-Manguinhos não dispunha, na
época, de uma ferramenta apropriada que permitisse aos gerentes de projeto e sua equipe,
a realização de vídeo-conferência no ambiente interno na organização. A ausência de uma
ferramenta para esta finalidade, na visão dos entrevistados, não foi capaz de inviabilizar o
processo de P&D junto aos parceiros externos, mas certamente o limitou em função da
velocidade e troca de informações.
Por não disporem de meios que lhes oferecessem recursos visuais, muitas vezes,
quando se fazia necessário reunir-se com os parceiros por meio de uma teleconferência, a
fim de discutirem assuntos ou problemas que envolviam certo grau de complexidade, os
gerentes de projetos de Bio-Manguinhos percebiam que seus parceiros externos
apresentavam considerada dificuldade em assimilar corretamente o teor da discussão,
assim como eles, também, por muitas vezes, sentiam esta dificuldade em assimilar o que
seus parceiros lhes transmitiam. Como resultado, o tempo consumido para chegarem a uma
solução se tornava maior do que o esperado, ocasionando atrasos no processo. Na tentativa
de amenizar a situação, por muitas vezes os gerentes de projetos precisaram adotar uma
sistemática que consistia em elaborar e encaminhar, previamente e por e-mail, materiais
detalhados acerca do assunto que se desejaria discutir em reunião e, então, aguardar por
um tempo suficiente para que os parceiros lessem e assimilassem seu conteúdo, o que
poderia levar horas ou dias até que a reunião tivesse início de fato. Enfim, com ou sem
sistemática, o processo era comprometido pela perda de velocidade.
Caso Bio-Manguinhos possuísse, na época, uma ferramenta que oferecesse recursos
para a realização de vídeo-conferência, o assunto da reunião poderia ser rapidamente
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exposto através de um meio adequado e comum a todos, como um quadro branco, por
exemplo, causando aquela natural sensação de estarem todos reunidos fisicamente. Desta
maneira, haveria, inclusive, facilidade na interpretação do idioma falado aceleradamente
pelos parceiros externos, pois, por meio da vídeo-conferência, seria possível realizar a
leitura labial.
Como pôde ser observado, muitas das reuniões que exigiam a realização de vídeoconferência, por não

dispor desta

TIC, foram

substituídas

por

teleconferência.

Consequentemente, para estes casos específicos, a teleconferência não foi capaz de
atender às necessidades a contento.
Eu, particularmente, não tive a oportunidade de experimentar uma vídeoconferência, mas a teleconferência não foi muito bem sucedida não, porque,
como já disse, prefiro ver e não apenas ouvir a pessoa com quem troco
idéias, pois posso fazer leitura labial (ENTREVISTADA 2).

O software Skype poderia ser utilizado como uma solução para a realização de vídeoconferência, ainda que paliativa. No entanto, seu uso não foi liberado pela área de
Segurança da Informação sob a alegação de possibilidades de ocorrências de incidentes
relacionados à segurança da informação. A indisponibilidade desta ferramenta foi ratificada
pela declaração da entrevistada 6, quando informou que tentou acessá-la por algumas
vezes e não conseguiu.
Muito embora não fosse disponibilizado o uso de alguns softwares, como o Skype ou
MSN, por entender o grau de vulnerabilidade a que as informações trocadas no meio
estariam expostas, os envolvidos no projeto, por não possuírem uma solução alternativa e,
ainda, por compreenderem a importância de uma ferramenta para vídeo-conferência como
valor agregado ao processo, utilizaram estes softwares por meio de recursos próprios. Na
concepção do entrevistado, esta atitude não caracterizou violação das regras de segurança
da informação, pois, no seu entendimento, a área de segurança da informação não havia
difundido, com riqueza de detalhes, a relação existente entre a indisponibilidade destas
ferramentas e a vulnerabilidade a que os projetos estariam sujeitos caso as mesmas fossem
utilizadas.
Por oportunidade, os envolvidos no projeto Dengue utilizam recursos de vídeoconferência do parceiro GSK. Ocorre que, sempre que o Comitê do projeto precisa se reunir,
eles devem se deslocar, fisicamente, até uma filial do parceiro em Jacarepaguá (RJ), onde
encontram à sua disposição, um espaço físico dotado de infra-estrutura adequada para esta
finalidade.
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Face ao supra-citado, o estudo mostrou que os envolvidos nos projetos de inovação com
parceiros externos têm uma expectativa bastante positiva acerca de uma ferramenta
disponível, em Bio-Manguinhos, para a realização de vídeo-conferência. Inclusive, no relato
da Assessora da Vice-Diretoria de DT (Desenvolvimento Tecnológico), evidenciou-se seu
anseio por obter o software Webmeeting como ferramenta para vídeo-conferência.
Ao concluir a primeira etapa de entrevistas com todos os gerentes de projetos e de
programas, o gerente da Divisão de Tecnologia da Informação (DITIN) de Bio-Manguinhos,
informou, ao entrevistador, que a Secretaria da Diretoria Geral lhe encaminhou uma
solicitação formal para implantação de uma TIC para Vídeo-Conferência na organização.
Segundo a Secretária, esta solicitação foi motivada pelos inúmeros pedidos recebidos de
diversas áreas da Organização, em especial aquelas relacionadas à Vice-diretoria de DT
(Desenvolvimento Tecnológico), com as quais o autor deste estudo realizou as entrevistas e
instruiu acerca das TIC que poderiam apoiar os processos de P&D. Portanto, considerando
que o entrevistador é gerente da área de TI, responsável pelo desenvolvimento e
manutenção de sistemas de informação em Bio-Manguinhos, há fortes indícios de que esta
pesquisa tenha influenciado na geração dessas demandas.
De acordo com a demanda para implantação de vídeo-conferência, a TIC a ser adotada
deverá ser capaz de apoiar não apenas o processo de colaboração em projetos junto aos
parceiros externos, mas também a troca entre os colaboradores internos, visto que algumas
áreas de Bio-Manguinhos localizam-se a uma distância considerável umas das outras dentro
do campus da Fiocruz e, também, é grande a concorrência pela reserva de salas de
reuniões. Diante deste cenário, por meio de Vídeo-conferência, os colaboradores poderão
se reunir, virtualmente, sem que seja preciso, para isto, se deslocarem de suas salas.
Em atendimento à demanda, a DITIN selecionou e testou, com resultado satisfatório, o
software livre Webmeeting (o mesmo utilizado pelo parceiro GSK e sugerido, em entrevista,
pela Assessora da Vice-diretoria de DT). Após realização dos testes internos na DITIN, a
ferramenta foi apresentada para a área solicitante, a qual convidou alguns colaboradoreschave do Escritório de Projetos para participarem, e o resultado, como já havia de se
esperar, foi igualmente satisfatório.
Nós já realizamos testes com o Webmeeting aqui internamente, entre as
áreas de desenvolvimento de sistemas e a área de infra-estrutura e suporte.
A ferramenta funcionou perfeitamente. Depois disso, a apresentamos para os
colaboradores do escritório de projetos e eles gostaram também. Inclusive a
responsável pelo escritório de projetos disse que existe a pretensão de
construir uma área específica para a realização de vídeo-conferência, com
sala fechada... Bem parecido com o que hoje há na parceira GSK (Gerente
da DITIN).
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Em resumo, atualmente Bio-Manguinhos encontra-se em processo de implantação de
uma TIC para a realização de vídeo-conferência, o software Webmeeting, que além de ser
instalado para permitir a realização de reuniões remotas entre os colaboradores internos, no
âmbito da organização, também será utilizada para a colaboração junto aos parceiros
externos, para o que se almeja a construção de um espaço específico e reservado para esta
finalidade, de forma que se possa garantir total sigilo das informações trocadas.
O estudo mostrou que Bio-Manguinhos ainda não dispõe de qualquer sistema de
informação que apóie o registro de dados e informações geradas ao longo das P&D com os
parceiros externos. Portanto, quando um parceiro dispõe de um sistema como este, a
equipe de P&D interna de Bio-Manguinhos o utiliza por oportunidade. De qualquer forma, as
informações trocadas com o meio externo ficam armazenadas internamente em uma pasta
denominada “Restrito”, que fora criada pela equipe interna de TI de Bio-Manguinhos para
oferecer, às áreas internas da Organização, um ambiente seguro, de acesso controlado.
Portanto, na ausência de uma tecnologia eficaz, a pasta restrito assume o papel de
repositório de informações.
A pasta “restrito” tornou-se um repositório tão comum a todos, que, nem mesmo os
registros dos diários pretos resistiram a este ambiente, que apresentou-se como um
facilitador na troca de informações dos projetos entre os stakeholder. Afinal, trata-se de um
veículo mais ágil para consulta do que o processo manual de busca nos diários.
[...] usamos muito as pastas criadas na área restrita da rede... A base de
conhecimento nossa acaba ficando ali dentro, mas sob a forma de
documentos avulsos organizados em subpastas... nós disponibilizamos os
documentos em pastas que são conhecidas por todos os envolvidos e, com
isso, todos conseguem acessar de forma fácil (ENTREVISTADA 5).

Por tratar-se de um ambiente controlado pela área de TI, o processo de backup da pasta
“Restrito” está inserido no plano de contingência da área de infra-estrutura da DITIN.
Portanto, até mesmo planilhas criadas em Excel, contendo informações de resultados de
análises dos estudos realizados durante a P&D, encontram-se armazenadas nesta pasta.
Muito embora esta pasta cumpra com os objetivos para os quais foi criada, o estudo
mostrou que o ideal para estes gerentes de projetos seria um sistema totalmente modelado
para a gestão do conhecimento, onde houvesse uma base sólida das lições aprendidas e
isto é algo que Bio-Manguinhos ainda não dispõe. Enquanto este sistema não é
disponibilizada, os gerentes de projetos buscam, na medida do possível, meios de interação
pessoal com mais freqüência.
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O entrevistado 7 declarou que ficou na expectativa de que Bio-Manguinhos, por meio do
processo de integração de várias áreas, quando promoveu a implantação do ERP, fosse
disponibilizar um sistema de informação para a gestão do conhecimento, mas isto ainda não
aconteceu e ele continua na expectativa de, em um futuro próximo, poder contar com o
apoio de um sistema desta natureza.
O estudo mostrou quão adaptáveis são os gerentes de projetos de Bio-Manguinhos, por
se utilizarem de mecanismos para driblar a ausência de um sistema que lhes permitam a
troca de informações via Web com seus parceiros externos. No entanto, agora pleiteiam por
uma solução adequada. Os projetos do programa de reativos, por exemplo, há anos
acontece com o mesmo parceiro sem que haja qualquer ferramenta de colaboração para
facilitar os processos de P&D e Transferência Tecnológica. Se por um lado esta adaptação
contribui para que o projeto siga adiante, por outro lado acomoda e inibe a ação de buscar
prover uma TIC adequada às reais necessidades. Por conseguinte, impede que o processo
ganhe velocidade e que se tenha uma base rica de conhecimentos e de lições aprendidas.
Há que se observar, também, neste fato, que o próprio parceiro, ao longo desses anos, não
se preocupou em adquirir e ofertar uma TIC para contribuir e agregar valor ao processo,
talvez pela sua comodidade.
Eu acho que a gente carece exatamente de um sistema para troca de
informações via Web com nosso parceiro. Como uma parceria, que já vem
desde 2004, a gente encontrou meios de se fazer as coisas, mas não é a
melhor forma. Precisamos de um sistema que integre os projetos dentro e
fora de Bio-Manguinhos (Entrevistado 7).

Se por um lado há necessidade declarada de uma ferramenta para colaboração com os
parceiros externos, por outro lado, o estudo evidenciou que Bio-Manguinhos possui uma TIC
que se adequaria perfeitamente a esta função. Trata-se do Software Sharepoint da
Microsoft, uma ferramenta de colaboração que chegou em Bio-Manguinhos por meio da
aquisição do software EPM (ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos), visto que a
base do desenvolvimento do EPM é o próprio Sharepoint.
O EPM, que precisou ser customizado para atender às reais necessidades da
organização, hoje é utilizado largamente pelo Escritório de Projetos. Este software integra
uma biblioteca de documentos que, por meio do SharePoint, é possível compartilhá-la, via
WEB, com os parceiros externos. Muito embora haja esta possibilidade, Bio-Manguinhos
ainda não colabora com seus parceiros por meio desta TIC. No entanto, o uso da mesma
como uma ferramenta de colaboração, foi apontado como pleito da Assessoria de DT
(Desenvolvimento Tecnológico) de Bio-Manguinhos, quando sua representante respondeu
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acerca das TIC que poderiam contribuir para o alcance de melhores resultados para os
processos de P&D.
A disponibilização, para acesso externo pelos parceiros, da biblioteca de documentos,
do cronograma de projetos e outras informações advindas do EPM com Sharepoint, também
foi enfaticamente evidenciado por meio do relato do entrevistado 7, quando o mesmo
respondeu ao questionamento acerca da hipótese de liberação desta ferramenta para os
parceiros de P&D relacionados com os projetos de inovação:
Nossa! Aí seria fantástico! Ganharíamos agilidade, segurança, acesso rápido
às informações. Além disso, criaríamos um procedimento padrão, pois vacina
faria o mesmo que reativos, que faria o mesmo que biofármaco. Todos os
projetos trabalhariam da mesma forma e acabaríamos com as informalidades
de hoje, as quais não podemos ainda abrir mão, porque precisamos viabilizar
cada projeto.

Alguns Gerentes de Projetos de Bio-Manguinhos já acessam, via Web, o Sharepoint de
parceiros externos, como é o caso do parceiro Fraunhofer, por exemplo. De acordo com
esses gerentes, esta TIC contribuiu bastante no processo de colaboração com seus
parceiros, pois estreitou e agilizou consideravelmente a troca de informações, facilitou a
comunicação e, conseqüentemente, contribuiu para o ganho de velocidade no processo de
P&D.
Neste processo de troca via Web por meio do Sharepoint, o software de correio
eletrônico Microsoft Outlook aparece como uma ferramenta importante, quando permite que
a equipe de Bio-Manguinhos importe e compartilhe agendas de compromissos com seus
parceiros externos. A adesão ao Outlook não aconteceu por acaso ou por uma simples
sugestão do parceiro, mas sim por ser esta a ferramenta padrão adotada por BioManguinhos para a gestão de correio eletrônico.
O estudo demonstrou que o EPM, com o Sharepoint, até mesmo por ser uma
ferramenta implantada recentemente na organização, ainda não conseguiu demonstrar, de
maneira objetiva aos demais colaboradores, suas funcionalidades de apoio à colaboração e,
por isto, hoje é percebida uma visão limitada acerca do seu potencial de uso. A entrevistada
5, no entanto, acredita que esta é uma cultura que precisa ser trabalhada internamente a fim
de se criar uma base sólida e confiável capaz de sustentar sua liberação como ferramenta
de colaboração com os parceiros externos.
a idéia é termos a cultura de utilizar melhor esta ferramenta (referindo-se ao
EPM e Sharepoint), disponibilizando, nela, os documentos, criando meios
para que outros pesquisadores possam consultar documentos de quaisquer
projetos e, verdadeiramente, as pessoas aderirem e abraçarem esta idéia.
Disponibilizar isto para os gerentes de projeto, para os gerentes de programa,
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para os parceiros externos... Enfim, precisamos criar esta cultura e utilizar
melhor esta ferramenta.

Considerando que, em Bio-Manguinhos, o software EPM é utilizado apenas entre os
colaboradores internos, objetivando a gestão dos projetos e, consequentemente,
distribuindo e controlando as tarefas apenas entre seus colaboradores, logo é possível
afirmar que Bio-Manguinhos não faz uso adequadamente da TIC relacionada a Sistemas de
gerência de workflows no apoio a experimentos científicos, pois esta TIC não está
contribuindo com o processo de colaboração com seus parceiros externos.
A utilização inadequada ou a não utilização da biblioteca de documentos disponibilizada,
através do software EPM, para os gerentes de projetos e suas equipes, foi um dos fatores
que motivou o uso intenso da pasta “restrito”, na rede, como repositório de documentos de
projetos. A política de restrição de acesso aos documentos nesta biblioteca foi um dos
motivos pelo qual muitos gerentes optaram por não disponibilizar, neste ambiente,
determinados documentos específicos do projeto, isto por entender que alguns dos
colaboradores que possuem permissão para leitura dos documentos daquele projeto, não
deveriam tê-lo para aquele documento específico. Neste caso, estes gerentes optaram pela
criação de uma subpasta específica dentro da pasta “restrito”, onde armazenaram estes
documentos mais sigilosos e, então, concederam acesso apenas a quem deveria, de fato,
tê-lo. Diante de todos os relatos acerca da pasta restrito, fica evidenciado que a mesma
assumiu, de certa forma, o papel que deveria ter sido realizado por um sistema de gestão do
conhecimento e, portanto, é possível afirmar que Bio-Manguinhos carece de um sistema
como este.
Outro fator que motivou o uso da pasta restrito em substituição à biblioteca de
documentos do EPM, diz respeito a uma situação inversa à citada anteriormente, quando
alguns gerentes desejam disponibilizar alguns dos documentos de seu projeto para um
grupo maior de colaboradores, que vai além daqueles que têm a permissão padrão de
acesso. Também neste caso, os gerentes optaram pela criação de uma subpasta dentro da
pasta “restrito” e, seguindo a mesma linha de raciocínio, concederam acesso a um grupo
maior de colaboradores.
Como não temos esta ferramenta (referindo-se ao EPM) ainda desta maneira
(referendo-se à política de acesso), usamos muito as pastas criadas pela
DITIN na área restrita da rede... se tivéssemos estas informações no EPM, a
captura seria bem mais ágil e fácil. (Entrevistada 5)

Diante das evidências e do relato do entrevistado, os gerentes, ao utilizarem a pasta
“restrito”, abrem mão da facilidade de acesso rápido aos documentos no EPM em prol de
sua segurança. Ocorre que eles poderiam usufruir tanto da segurança aos documentos
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quanto de seu acesso rápido caso o software EPM, com o Sharepoint, fosse reconfigurado
para conceder acesso de forma parametrizada, permitindo, assim, que cada gerente de
projeto defina quem deve acessar o que e com quais privilégios. Portanto, a utilização da
pasta restrito, neste caso, mais se caracteriza como uma acomodação pela busca do menor
esforço, do que a busca por uma solução efetiva para o problema.
O estudo evidenciou que, excetuando o equipamento seqüenciador automático utilizado
no projeto NAT, os demais equipamentos geram arquivos no formato texto com a extensão
CSV e, por ser esta uma extensão de fácil manipulação pelo Microsoft Excel, logo este
software, embora seja uma ferramenta básica, mostrou-se bastante explorada e útil no apoio
à leitura, interpretação e manipulação dos dados contidos nestes arquivos.
Por ser de fácil manipulação, o Excel apresentou-se como uma solução ideal para
aqueles que não sabem exatamente o que a TI pode lhe oferecer como apoio adequado, o
que também foi evidenciado neste estudo, quando foi possível perceber que muitos dos
entrevistados demonstraram pouquíssimos conhecimentos acerca do que a TI poderia lhe
oferecer como apoio na sua gestão de projetos, bem como no processo de colaboração com
seus parceiros externos.
O estudo mostrou que o software Excel é bastante utilizado para leitura dos arquivos de
extensão CSV gerados pelos equipamentos utilizados pelos projetos NAT e Microarranjo,
para o que este software se presta com eficiência. No entanto, esta mesma ferramenta
Office básica da Microsoft foi empregada, pela equipe de projeto, como uma base de
informação, por meio do qual os envolvidos nos projetos de P&D puderam registrar os
dados e manipulá-los de forma a gerar resultados importantes para análise. Portanto, o
Excel assumiu um papel que não seria o seu e assim o foi por três motivos básicos: primeiro
porque muitos dos envolvidos no projeto desconhecem as TIC que podem contribuir, de
fato, para o processo; segundo porque o Excel apresentou-se como uma ferramenta Office
de fácil manipulação e, portanto, configurou-se uma zona de conforto, principalmente para
aqueles que desconhecem as TIC adequadas e; terceiro porque de fato não há, em BioManguinhos, qualquer sistema capaz de prover uma base sólida e segura para o
armazenamento e manipulação dos dados para análise, um sistema que pudesse servir
como base de conhecimentos e lições aprendidas.
A Internet que Bio-Manguinhos utiliza não é exclusiva, ela provém da rede FIOCRUZ,
assim como o é para qualquer outra unidade dentro da Fundação. Ocorre que o tamanho do
pacote de dados trafegado pelo correio eletrônico era limitado ao tamanho máximo de 4 MB.
Assim sendo, os gerentes de projetos se deparavam com um problema quando precisavam
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encaminhar, aos seus parceiros externos, arquivos com informações importantes e
sigilosas, cujo tamanho ultrapassasse a este limite máximo. Para contornar este problema e
conseguir fazer com que o material chegasse ao destino, muitas vezes esses gerentes
compactavam ou desmembravam os arquivos. No entanto, quando essa compactação ou
desmembramento não eram suficientes, o estudo mostrou que o gestor avaliava o risco e,
em algumas situações, decidia por encaminhar o material através de e-mail pessoal, o que
constitui um grau considerado de vulnerabilidade para a segurança da informação.
Se a área de TI estivesse, nestes momentos, mais próxima da área de P&D, poderia
disponibilizar, para estes colaboradores, canais seguros para troca de dados com tamanho
ilimitado. Portanto, a TI poderia oferecer a transferência de dados via FTP (File Transfer
Protocol) ou, até mesmo, por meio de um canal VNC, como o faz frente a outros projetos
internos da DITIN, quando precisam transferir ou receber arquivos junto aos seus parceiros
de Desenvolvimento de Sistemas. Por outro lado, quando os gerentes transferiam
informações sigilosas por e-mail pessoal, o estudo mostrou que eles assim o faziam por
completa falta de conhecimento acerca das TIC existentes a seu dispor, tanto no mercado
quanto dentro da própria empresa, o que evidencia um certo distanciamento de
comunicação dessas áreas com a área de TI.
Atualmente, o tamanho limite do pacote de dados trafegado pelo correio eletrônico foi
expandido de 4 MB para 10 MB e, possivelmente em função das entrevistas realizadas
neste estudo, a área de TI disponibilizou, por meio de demandas recebidas da área de DT
(Desenvolvimento Tecnológico), um canal FTP para facilitar a transferência dos arquivos
relacionados aos projetos de P&D com os parceiros externos.
[Entrevistador]: [...] então as informações encaminhadas aos parceiros são
bastante sigilosas, não é? [Entrevistado]: A maioria delas sim.
[Entrevistador]: Se essas informações são sigilosas, vocês utilizam meios
próprios, como e-mails pessoais para trocarem estas informações. Não está
havendo, aí, uma vulnerabilidade muito grande? [Entrevistado]: Exatamente,
mas a informação sigilosa não vem pelo e-mail pessoal. Por ali vêm outras
coisas não sigilosas. Quando a coisa é extremamente sigilosa, nós fazemos
outro caminho. Não vem desta forma. [Entrevistador]: Qual é este outro
caminho? [Entrevistado]: O e-mail de Bio-Manguinhos mesmo.
[Entrevistador]: E quando é um arquivo sigiloso muito grande e que não
passa pelo gargalo (referindo-se ao limite de 4MB)? [Entrevistado]: Aí a
gente busca outras alternativas, como: tenta compactar o arquivo ou o envia
em pacotes separados. Porém quando não tem jeito, o arquivo tem que vir de
qualquer maneira, porque entendemos que o prejuízo será muito maior se
não tivermos a informação, ou seja, este prejuízo é maior do que qualquer
outra coisa [Entrevistador]: Então eu estou entendendo que, se você
possuísse outro meio para transferir estes arquivos sem passar por este
gargalo, seria de extrema valia <o entrevistador explica como funciona um
FTP e VNC>, Correto? [Entrevistado]: Seria bem melhor! Resolveria o
problema.
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High-Throughput Screening (HTS) ou Triagem de Alto Desempenho é um método
científico especialmente relevante na área de biologia, que permite, por meio da combinação
de sistemas robotizados, conduzir centenas de experimentos de uma só vez. Assim sendo,
esta técnica para ensaios biológicos permite analisar uma grande quantidade de compostos
em paralelo e identificar moléculas com efeitos biológicos específicos. Por ser uma técnica
de alto desempenho, a HTS é capaz de avaliar de 1000 a 8000 amostras por dia,
permitindo, assim, uma grande redução no tempo de análise em relação aos ensaios
convencionais.
O estudo mostrou que, quando aplicável, Bio-Manguinhos utiliza HTS em seus projetos
de P&D. No projeto Febre Amarela, esta tecnologia é utilizada no processo de formulação,
quando realizaram testes de várias substâncias na proteína para saber qual delas permite
melhor estabilizar a proteína. Neste processo, muitas condições foram testadas ao mesmo
tempo em uma velocidade tal que permitiu uso desta tecnologia. No projeto NAT, que
funciona 24 horas, a HTS também é empregada, quando permite analisar 552 amostras em
apenas 7,5 horas.
Diferentemente dos projetos NAT e Febre Amarela, a tecnologia HTS não se aplica ao
projeto Microarranjo. Isto porque, segundo a gerente do projeto, esta técnica não se aplica
muito bem para os casos em que o ciclo que envolve as etapas da análise é bastante
complexo, isto é, quando o processo possui um número de etapas maior do que aquele
admitido pela técnica HTS. Por este motivo, mesmo tendo esta tecnologia à disposição nos
equipamentos utilizados, o Microarranjo não fará uso da mesma, pois terá capacidade para
analisar entre 600 e 800 amostras por dia, portanto inferior ao limite mínimo para ser
considerada uma HTS.
Muito embora a tecnologia HTS seja utilizada no desenvolvimento de alguns reativos, a
mesma não se aplica aos projetos de testes rápidos, isto porque, nestes projetos, é utilizado
um equipamento manual denominado MAPIA, que um agente da saúde utiliza para a
realização de testes, ou seja, a realidade desses projetos não se aplica à técnica de HTS,
pois não utilizam qualquer equipamento robotizado e não tem, por objetivo, realizar uma
bateria de testes simultâneos. O projeto Dengue também não utiliza HTS pelo simples fato
de esta tecnologia não se aplicar aos processos de P&D da vacina.
As evidências coletadas puderam comprovar que a TIC ferramenta web de colaboração
virtual é utilizada em todos os projetos, visto que as equipes de P&D realizam,
frequentemente, pesquisas no portal PubMed, onde buscam por materiais bibliográficos,
como artigos relevantes para o processo de P&D, que muito contribui para ampliar seus
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conhecimentos relacionados não apenas ao produto que se deseja desenvolver ou realizar
transferências tecnológicas, mas também às técnicas atualmente empregadas no processo
de P&D. Dentre algumas das vantagens relacionadas à utilização do portal PubMed, além
das já destacadas, e que a equipe de P&D de Bio-Manguinhos realiza, podem ser citadas: i)
pesquisas, visando a descoberta da existência do desenvolvimento de um produto similar
ao que está sendo desenvolvido por Bio-Manguinhos, o que é de extrema relevância para
que possam imprimir, de fato, um caráter de inovação ao projeto; ii) pesquisas patentárias;
iii) pesquisas à existência por empresas notórias que produzam insumos relevantes aos
produtos que se deseja criar ou inovar e que, portanto, pode vir a ser um futuro parceiro e;
iv) pesquisas por experimentos feitos por outros pesquisadores e que podem contribuir para
o projeto de P&D.
Outro fator que ratifica o uso da ferramenta web de colaboração virtual está no fato de
que os pesquisadores utilizam, no portal PubMed, um banco de sequências de células
denominado GenBank, do qual os pesquisadores costumam fazer downloads de sequências
para, então, encaminhá-las a uma empresa especializada (CRO - Customer Relationship
Officer), que fará a sintetização das mesmas e, como resultado, disponibilizará o primer para
a equipe de P&D. Da mesma forma como fazem o download de sequências, os
pesquisadores de Bio-Manguinhos também disponibilizam, neste banco, suas sequências
realizadas em P&D dos projetos.
O estudo mostrou que Sistemas computacionais de experimentação, é outra TIC
também utilizada nos projetos de P&D de Bio-Manguinhos com parceiros externos, pois nos
projetos Febre Amarela, Dengue e NAT são realizados seqüenciamentos de células e,
também comparações entre as sequências geradas pela equipe de P&D e aquelas
sintetizadas. No entanto, quando se trata de sequenciamento genômico, de processamento
pesado, por não dispor de uma infraestrutura adequada, Bio-Manguinhos recorre à outras
plataformas existentes dentro do campus da Fiocruz e, até, mesmo fora dele.
Para os projetos de reativos para diagnóstico constantes deste estudo, esta TIC, não foi
utilizada pela equipe interna de P&D de Bio-Manguinhos, pois esta recebe todos os
antígenos e/ou anticorpos previamente definidos pelo parceiro tecnológico, logo não lhe
cabe a realização de qualquer experimentação ou comparação com outros antígenos. No
entanto, conforme relatou o entrevistado, esta TIC seria utilizada caso Bio-Manguinhos
assumisse o papel de seu parceiro e, com isso, optasse por desenvolver ou selecionar
antígenos ou anticorpos. A natureza intrínseca do projeto Microarranjo, por ser do tipo
sorológico, não permite ou exige a utilização desta TIC, logo a mesma não se aplica a este
projeto.
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A Prototipação e Visualização Virtual foi outra TIC que o estudo evidenciou ser utilizada
nos projetos de Bio-Manguinhos, visto que a equipe de P&D do projeto de Febre Amarela
visualiza e analisa estruturas tri-dimensional da proteína do vírus por meio da utilização de
ferramenta específica de análise de sequência, que utiliza algoritmos pesados com
matemática altamente complexa. O projeto Dengue também utiliza esta TIC, quando
realizam análises das sequências de vírus por meio do método chamado filogenia, que
também utiliza algoritmo pesado com cálculos matemáticos complexos. O projeto NAT
também se utiliza desta TIC. Para visualização de sequências, Bio-Manguinhos utiliza
softwares específicos e gratuitos, como DNAStar; Vector 8.0; CLCmainworkbench e alguns
outros disponíveis no endereço eletrônico: www.nvbi.nlm.nih.gov. Esses softwares
carregam a sequência definida pelo pesquisador para um banco no provedor e, então,
realiza o processamento remoto.
Dois projetos que não realizam prototipação e visualização virtual, são: Microarranjo e
Teste rápidos, isto porque esta TIC não se aplica a estes projetos. Para os projetos de teste
rápido, Bio-Manguinhos recebe, previamente, todos os antígenos e/ou anticorpos
previamente definidos pelo parceiro tecnológico e, com isso, simplesmente realiza a
transferência de tecnologia, dispensando a necessidade desta TIC. O projeto de
Microarranjo, por ser um projeto sorológico e, por isso, não realizar qualquer análise de
sequências, logo não se utiliza desta TIC.`
O Laboratório de Tecnologia de Anticorpos Monoclonais (LATAM) de Bio-Manguinhos
desenvolve anticorpos monoclonais e policlonais para atender às demandas de
pesquisadores internos e externos à instituição. Estas demandas visam o atendimento às
necessidades específicas dos projetos de P&D, como, por exemplo: obtenção de insumos
para a geração de kits de diagnóstico; desenvolvimento de anticorpos para substituir a
aquisição de insumos feita por meio de transferência tecnológica e; controle da qualidade
dos ensaios. Esses materiais biológicos ficam armazenados em um Banco de Material
Biológico (BMB), que é gerido pelo próprio LATAM.
Em função da construção de uma nova área física e com base nos novos desafios
enfrentados pelo Laboratório, o LATAM identificou a necessidade de implementar um
sistema que se adequasse a esta nova realidade. Assim sendo, com a colaboração da área
de TI, responsável pela manutenção e desenvolvimento de sistemas (SEDES), então
coordenada pelo autor deste estudo e, ainda, com a colaboração de analistas de negócio da
COPPE/UFRJ, foi desenvolvido, para o LATAM, um LIMS (Laboratory Information
Management System) para a gestão do BMB, o que significa dizer que Bio-Manguinhos faz
uso da TIC “Sistema de Gestão Laboratórios”.
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Este sistema implantado há três anos aproximadamente, compreende apenas 1 dos 6
módulos almejados pelo LATAM e permite que o usuário registre a movimentação dos
anticorpos e células no BMB, garantindo, assim, a total rastreabilidade desses materiais
biológicos, possibilitando a identificação do local físico de armazenamento (Botijão, Canister,
Rack, Criotubos), a origem da demanda para sua produção e o projeto para o qual foi
utilizado nas pesquisas.
O segundo módulo deste sistema compreende um Workflow para o controle das
solicitações de materiais biológicos. Atualmente este módulo está aguardando na fila da
carteira de projetos do SEDES para ser desenvolvido. Este módulo substituirá o processo
manual pelo qual os pesquisadores solicitantes e até mesmo o vice-diretor de DT
(Desenvolvimento Tecnológico) preenchem e assinam formulários próprios tanto para a
retirada de materiais biológicos do BMB, quanto para o seu desenvolvimento.
Há uma proposta da área de DT para que este sistema se integre com o EPM. O
objetivo é permitir que os pesquisadores planejem a utilização dos materiais biológicos
relacionados às atividade do projeto.
Os 4 demais módulos deste sistema a serem desenvolvidos são: i) Gerenciamento de
área, que permitirá o planejamento e controle da utilização das salas do Laboratório pela
equipe, possibilitando o uso racional do espaço no sentido de otimizar as atividades que
devem ser realizadas

em consonância com as demandas e priorizações existentes; ii)

Otimização de processos, que permitirá estabelecer um Workflow para uso do Laboratório,
envolvendo a otimização de recursos e de infra-estrutura para a realização de atividades; iii)
Gestão do uso de equipamentos: Este módulo tem como objetivo controlar o agendamento
da utilização dos equipamentos pelos pesquisadores, bem como, controlar o tempo de
parada do equipamento para manutenção, qualificação e setup; iv) Controle de insumos,
que tem como propósito controlar e garantir que o pesquisador terá, à sua disposição, as
matérias primas necessárias para a realização de ensaios e demais atividades de pesquisa.
Para o desenvolvimento de novos anticorpos, o LATAM utiliza seus próprios
equipamentos para ensaios de biologia celular e molecular. No entanto, quando precisam de
um equipamento que não dispõem, eles recorrem a outros Laboratórios de Bio-Manguinhos
que também atuam na área de desenvolvimento e fornecem este apoio à Unidade.
O estudo mostrou que Bio-Manguinhos não dispõe de uma área estruturada para prover
todas as demandas de seus projetos de P&D relacionadas à bioinformática. Como afirma o
entrevistado, para criar e manter esta área, é preciso dispor de equipamentos e programas
específicos, bem como de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais capacitados
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com perfil para combinar os conhecimentos oriundos da biologia, física, matemática e
ciência da computação. Em uma área estruturada de bioinformática, é possível fazer
seqüenciamentos genômicos, que demandam por uma capacidade de processamento que
pode durar desde algumas horas até alguns meses, dependendo do tamanho das
sequências imputadas no programa.
Sequenciar um vírus ou uma proteína, por exemplo, é algo simples o qual BioManguinhos faz por meio de seus recursos internos. Analisar suas sequências geradas
frente a outras sequências obtidas no GenBank, também é algo que Bio-Manguinhos faz
internamente, para o que utiliza desde softwares on line até softwares instalados em
máquinas locais, os quais são, em sua maioria, free. Alguns deles são: DNAStar; Vector 8.0
e; CLCmainworkbench. Estes softwares rodam com interface externa, acessando bancos de
dados biológicos como o GenBank, que está fora do domínio da empresa e, portanto,
permitem a realização de análises comparativas remotas, o que demanda por uma noite
inteira de processamento.
Quando os projetos de P&D demandam por um sequenciamento genômico pesado, que
exige os recursos disponíveis em uma área de bioinformática, Bio-Manguinhos recorre às
Plataformas de Biologia Molecular existentes à sua disposição, como: i) Laboratório de
Biologia Computacional e Sistêmica (LBCS) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) no campus da
FIOCRUZ; ii) Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP); iii) Renê Rachou pertencente
à Fiocruz, em Minas Gerais e; iv) Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC),
ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Junto a estas plataformas, Bio-Manguinhos
pratica a modalidade de “Carta Compromisso”, que funciona como um tipo de contrato entre
empresas do governo, por meio do qual há o repasse legal de verbas do governo.
Como foi relatado pelo primeiro entrevistado e posteriormente ratificado pelo vice-diretor
de DT, Bio-Manguinhos não faz, internamente, sequenciamento genômico pesado por
entender que este não é o seu foco e se o fosse, certamente não criaria uma área interna
estruturada de bioinformática e sim optaria pela formação de uma parceria com um
laboratório especializado.
O estudo mostrou que Bio-Manguinhos, sempre que possível, busca selecionar os
parceiros com quem compartilhará um projeto de P&D relacionado à inovação, o que
contribui para que o modo de colaboração com parceiros externos predominante seja, na
maioria dos projetos, o Círculo de Elite (PISANO & VERGANTI, 2008). Além disso, mesmo
após adquirido o Know-How, normalmente Bio-Manguinhos continua fiel ao seu parceiro por
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entender a vantagem que lhe trará a parceria em relação ao ganho de velocidade no
processo de P&D.
Nas etapas iniciais do projeto NAT, quando Bio-Manguinhos ainda não detinha os
conhecimentos específicos acerca da tecnologia que deveria ser empregada ou
desenvolvida no projeto para a criação do produto, o modo de colaboração do tipo Círculo
de Elite prevaleceu, o que foi ratificado em entrevista e, portanto, coerente com o que
sugere Pisano e Verganti (2008) quanto ao emprego deste modo de colaboração nas fases
iniciais da pesquisa e nos momentos de inovação radical. No entanto, mesmo diante do
relato da gerente do projeto NAT de que este modo foi substituído pelo Shopping de
Inovação nas etapas seguintes do processo de P&D, as evidências mostraram que BioManguinhos manteve o Círculo de Elite até o final, quando o produto fora disponibilizado nos
hemocentros, pois manteve a parceria com exatamente os mesmos agentes externos. Esta
decisão de Bio-Manguinhos está apoiada no reconhecimento das capacitações necessárias
que ela credita em seu parceiro para a solução pretendida e, também, no ganho de
velocidade no processo de P&D, considerando que as principais aquisições de insumos e
demais matérias primas podem ser realizadas diretamente pelo parceiro sem que, para isto,
seja necessário tramitar pelos entraves burocráticos padrões a que estão submetidas as
organizações públicas.
Fato parecido ocorre com os projetos de teste rápido (teste confirmatório para HIV; teste
rápido de sífilis e; teste rápido de leishmaniose visceral canina), cujo o primeiro projeto da
lista se utilizou do círculo de elite, quando Bio-Manguinhos ainda não detinha os
conhecimentos subjacentes e, portanto, buscou selecionar alguns fornecedores que ela
acreditava ter tal capacitação e, por fim, permaneceu apenas a Chembio. No entanto, nos
projetos que se sucederam, agora já com os conhecimentos tecnológicos transferidos para
Bio-Manguinhos, esta decidiu por manter a parceria com a Chembio para o desenvolvimento
e transferência de tecnologia de todos os demais projetos de testes rápidos, continuando,
desta forma, com a adoção do círculo de elite como modo de colaboração, quando poderia,
por exemplo, migrar para o modo shopping de inovação.
Bio-Manguinhos queria produzir estes testes. Então houve a modalidade de
convite para empresas que queriam transferir esta tecnologia para BioManguinhos. Algumas empresas saíram no meio do processo, outras não
queriam fazer a transferência tecnológica. Só teve uma empresa que
apresentou um produto, foi a Chembio e essa empresa, desde então, se
propôs a fazer a transferência da tecnologia e, até hoje, ela está aqui dentro
de Bio-Manguinhos como parceira cedendo a tecnologia de teste rápido.

Durante entrevista com a gerente do projeto Dengue, mesmo reconhecendo o potencial
de seu parceiro, a mesma descartou o modo de colaboração Círculo de Elite sob a alegação
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de que o parceiro não foi selecionado por Bio-Manguinhos e sim pelo Ministério da Saúde.
No entanto, a assessora da vice-diretoria de DT informou que se trata de uma parceria de
co-desenvolvimento e que o parceiro foi selecionado, para este projeto, em função de sua
capacitação técnica e, portanto, detentor de conhecimentos privilegiados que vão além dos
conhecimentos que a equipe interna de P&D de Bio-Manguinhos possui para a criação
deste produto. Portanto, considerando que Bio-Manguinhos é uma empresa do Ministério da
Saúde e que o Ministério selecionou o parceiro para este projeto, logo é possível considerar
que aqui também prevaleceu o modo Círculo de Elite.
Ao buscar identificar as etapas do processo de P&D para os projetos de reativos com
foco no arcabouço de Chiaroni (2008), o estudo mostrou que os gerentes de projetos de BioManguinhos, há até pouco tempo, conviveram com uma grande dificuldade no tocante a
esta classificação. Isto porque, segundo os entrevistados, o modelo de Chiaroni (2008) se
adapta perfeitamente aos projetos de Vacinas e Biofármacos, entretanto, para os projetos
de Reativos, este arcabouço não se adequa perfeitamente, principalmente quando se trata
de uma simples transferência tecnológica.
A inadequação do modelo de Chiaroni (2008) aos projetos de reativos é devida ao fato
de que os objetivos das etapas do processo de P&D, bem como suas nomenclaturas, são
bastante diferentes quando comparadas às etapas do processo de P&D para uma Vacina ou
Biofármaco. Isto porque os biofármacos têm como objetivo a cura de uma doença, ao passo
que a vacina tem a finalidade de prevenir o paciente contra a doença.
Com reativos, o proceso de P&D é completamente diferente, pois seu objetivo não é a
criação de um produto para cura ou prevenção e, muito por isso, este produto não será
administrado (injetado ou ingerido) no paciente, logo não haverá qualquer possibilidade de
ocorrência de um evento adverso, por exemplo. Por tudo isto, o projeto de reativos não
busca identificar a base genética da doença e nem tampouco identificar um composto para o
seu tratamento e testá-lo em pacientes ou indivíduos saudáveis. O que o projeto busca é
simplesmente desenvolver um método ou uma tecnologia inovadora para a identificação de
um determinado patógeno no indivíduo.
Diante das diferenças naturais que envolvem os processos de P&D para reativos, o
Escritório de Projetos, ainda com base no modelo de Chiaroni (2008), até mesmo por ser
este um modelo consolidado pelo mercado para indústrias farmacêuticas, decidiu criar um
modelo próprio com etapas que, segundo a gerente do Escritório de Projetos, se adequa
perfeitamente ao processo de P&D de reativos.
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O escritório de projetos, recentemente, desenvolveu um modelo para se
adequar a reativos, porque hoje a gente tenta se adequar aos parâmetros de
Vacinas e Biofármacos (que é o modelo de Chiaroni), que são parâmetros já
bem estabelecidos, mas nem sempre a lógica de reativos se encaixa
exatamente nesta lógica de Biofármaco. (Entrevistado 7)

O novo modelo criado por Bio-Manguinhos para atender aos projetos de reativos, pode
ser visto através da Figura 6. Este modelo é constituído de cinco etapas, a saber:
i) Pré-desenvolvimento ou Nível 1, onde a prova de princípio, também conhecida como
prova de conceito, será definida e estabelecida. Isso significa dizer que fica confirmada a
aplicabilidade de determinada tecnologia a um propósito específico;
ii) Desenvolvimento Experimental ou Nível 2, onde o ensaio para os testes diagnósticos
será padronizado e um protótipo em escala de bancada será definido por meio da utilização
de um número pequeno de amostras;
iii) Escalonamento e adequação de BPF (boas práticas de fabricação) ou Nível 3, onde o
protótipo será desenvolvido em uma escala piloto, com um número maior de amostras,
gerando, assim, um ou mais lotes-piloto;
iv) Estudos Clínicos Multicêntricos ou Nível 4, onde o protótipo será avaliado
externamente pelos usuários, a fim de comprovar sua eficiência e eficácia;
v) Pós-Marketing, que corresponde à última etapa, quando o produto foi testado,
aprovada e, após a concessão de seu registro pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), é disponibilizado para a sociedade.
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Figura 6 - Modelo de etapas para o processo de P&D para reativos

Fonte: Escritório de Projetos de Bio-Manguinhos

Considerando ter sido este um modelo criado com base no arcabouço de Chiaroni
(2008), o entrevistador buscou, junto à gestora do Escritório de Projetos, identificar e
Figura 7 - Correlação entre o modelo de Bio-Manguinhos e o Arcabouço de
Chiaroni (2008)
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Fonte: Adaptado do modelo de processo de P&D do Escritório de Projetos de Bio-Manguinhos

mapear as possíveis equivalências existentes entre as etapas deste modelo e as etapas do
modelo criado por Bio-Manguinhos. O resultado desta equivalência pode ser visto através
da Figura 7.
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Como pode ser observado na Figura 7, a etapa de Escalonamento e Adequação de BPF
é a única que não se relaciona com qualquer etapa do modelo de Chiaroni (2008), o que é
devido ao fato de ser esta uma etapa que representa, tão somente, um aumento da
quantidade de amostra na bancada para a produção de lotes-piloto.
Devido à característica peculiar que difere o NAT dos demais projetos convencionais de
reativos, pelo fato do desenvolvimento do vírus sintético (calibrador), muito embora ele
pertença ao programa de reativos, pôde se adequar perfeitamente ao arcabouço de Chiaroni
(2008), conforme relatou a entrevistada.
Podemos interpretar que a etapa de “Pré-desenvolvimento” pode ser
entendida como a "Identificação e Validação da base genética", pois
realmente foi o que fizemos. Deixo a seu critério (referindo-se ao
entrevistador) a escolha do modelo, pois os dois atendem sem problemas.
(Entrevistada 2)
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7. CONCLUSÃO
Esta pesquisa buscou responder ao seguinte problema: Qual a contribuição que as TIC
estão trazendo para os projetos de P&D de Bio-Manguinhos desenvolvidos com parceiros
externos? Para tanto, foram selecionados sete projetos de inovação com relevante
importância para Biomanguinhos que estão sendo ou que foram desenvolvidos com parceria
externa. Foram eles: NAT; Dengue; Microarranjo; Febre Amarela; Teste confirmatório para
HIV (himunoblot rápido); Teste rápido de Sífilis e; Teste rápido de Leishmaniose visceral
canina.
A fim de evidenciar o caráter da inovação realizada em Biomanguinhos, o estudo buscou
identificar as etapas do processo de P&D em que se situavam cada um dos projetos acima
citados. Para tanto, foi adotado o arcabouço de Chiaroni (2008). Como resultado, o estudo
mostrou que os projetos de desenvolvimento de vacinas de Bio-Manguinhos, quando não
envolvem uma simples transferência tecnológica, têm seu início na fase de identificação da
base genética da doença, seguindo com eles até a última etapa do modelo. Dado que
muitas das vacinas ou biofármacos desenvolvidos por Bio-Manguinhos buscam a
estimulação da resposta imunológica para a prevenção das chamadas doenças
negligenciadas pelas grandes farmacêuticas globais, tal evidência ressalta o caráter
inovador da organização e a relevância dos seus projetos para as políticas de saúde do
Brasil
No caso dos projetos associados ao programa de Reativos e Diagnóstico, a
inadequação, apontada pelos gestores, ao modelo proposto por Chiaroni (2008) fez com
que o estudo apresentasse o modelo desenvolvido pelo Escritório de Projetos da área de
pesquisa de Bio-Manguinhos. Entende-se que a explicação deste modelo pode ajudar
gestores de P&D de outras áreas de P&D com desafios semelhantes. No que tange aos
projetos que correspondem única e exclusivamente à transferência tecnológica, como é o
caso do Teste Rápido de Sífilis, ficou evidente que estes demandam apenas o registro do
produto antes de seguir para o mercado, exigindo os cuidados típicos de adequação às
exigências da ANVISA.
A pesquisa também buscou identificar, por meio do arcabouço de Pisano e Verganti
(2008), os modos de colaboração que Bio-Manguinhos pratica com seus parceiros externos.
Como resultado, as evidências mostraram que o Círculo de Elite é o modo predominante,
não só nas fases iniciais da P&D, como indica o modelo dos autores supra-citados, mas
também em fases dos projetos em que ela poderia optar, ao menos em tese, por modos de
colaboração mais abertos, tais como o shopping de inovação.
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Alguns fatos parecem corroborar para que Bio-Manguinhos estabeleça relações mais
estáveis com parceiros externos, mesmo dominando o conhecimento acerca do produto ou
da tecnologia que deseja desenvolver. O primeiro é a necessidade de ganhar velocidade na
execução dos seus projetos, dadas as restrições a que são submetidos os institutos públicos
de pesquisa no Brasil, tais como normas e regulamentos governamentais. Assim
procedendo, Bio-Manguinhos evita a obrigação de refazer editais a cada mudança de
parceiros e pode transferir para o parceiro a tarefa relacionada à aquisição de matéria-prima
e insumos, reduzindo o risco muito alto da não entrega dos produtos desses projetos nos
prazos almejados. Outro fator diz respeito à necessidade de utilização de equipamentos
específicos, com sistemas nativos e insumos com registro de patentes, de posse destes
parceiros.
Assim sendo, oferece-se a primeira questão para a pesquisa futura. Se Bio-Manguinhos
buscasse praticar o modo shopping de inovação após deter o know-how necessário à clara
especificação das suas necessidades, será que o seu desempenho na inovação tecnológica
melhoraria? Isto seria possível dentro do marco jurídico-institucional atual?
Em atendimento ao seu objetivo principal, este estudo buscou não apenas identificar os
tipos de TIC utilizadas no apoio aos projetos selecionados para pesquisa, mas também
compreender a contribuição que as mesmas ofereciam aos processos de P&D que
envolvem estes projetos. Baseado em pesquisa bibliográfica, o estudo considerou uma lista
com doze diferentes TICs utilizadas em projetos de P&D com parceiros externos, a saber: I)
Tele-interação; II) Sistema de gestão de laboratórios; III) Sistemas de gerência de Workflows
no apoio a experimentos científicos; IV) Gestão do Conhecimento; V) High-Throughput
Screening; VI) Ferramenta Web de Colaboração Virtual; VII) Sistemas computacionais de
experimentação; VIII) Prototipação e Visualização Virtual; IX) Virtual Knowledge Broker; X)
Portal da empresa com funcionalidades para apoiar a inovação; XI) Toolkits para clientes e;
XII) Gridd Information Technology. O estudo mostrou a contribuição de cada TIC para os
processos de P&D de Bio-Manguinhos. Os resultados da pesquisa conduziram à conclusão
de que apenas uma parte das TICs são utilizadas por Bio-Manguinhos, mais
especificamente aquelas que não envolvem necessariamente uma colaboração direta com
parceiros.
Assim sendo, o estudo traz evidências de que Bio-Manguinhos não desfruta totalmente
dos benefícios que lhe trariam as TICs consideradas críticas para o apoio à colaboração
com agentes externos. Também mostrou que Bio-Manguinhos não se beneficia das
contribuições que poderiam lhe trazer a TIC fundamental para apoio aos processos de
inovação – a gestão do conhecimento, já que não dispõe de um sistema desta natureza.
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Uma outra contribuição estratégica que a TI pode trazer para uma área de P&D é apoiar,
com eficiência, o processo de integração com parceiros externos. No caso de BioManguinhos fica evidente que a organização não utiliza qualquer TIC para suportar,
verdadeiramente, a troca de informação com seus parceiros. Sua forma de colaboração é
bastante simples, limitando-se apenas à utilização de e-mails e tele-conferência. Mesmo no
caso da vídeo-conferência, que compreende um nível mais avançado da tele-interação, esta
encontrava-se em processo de implantação, e o software EPM, que se configura como um
sistema de gerência de workflow, ainda não havia sido disponibilizado para os parceiros.
A pesquisa aqui empreendida deixou claro que uma área de P&D precisa usufruir de um
tratamento diferenciado, com uma arquitetura de TI mais flexível, a fim de que possa, de
fato, usufruir dos benefícios de uma rede de colaboração. A política ora adotada pela área
de Segurança da Informação não parece ser satisfatória para a área de desenvolvimento
tecnológico, já que os níveis de restrição de acesso e de uso de ferramentas para apoio à
colaboração observados, acabam por inviabilizar os processos de troca de conhecimentos
com os parceiros externos. Isto envolve a necessidade de disponibilizar acesso livre ao meio
externo e, da mesma forma, permitir que seus parceiros acessem o seu domínio.
A biologia molecular é, cada vez mais, uma ciência baseada em informações e estas
informações estão dispersas. Para tratá-las, é preciso utilizar técnicas eficazes para o seu
armazenamento e pesquisa. A contribuição das TIC para Bio-Manguinhos está muito mais
focada na ação do pesquisador isolado, pois quando precisam verdadeiramente gerir o
conhecimento, se apóiam em ferramentas básicas e, portanto, muito aquém das reais
necessidades. Talvez este comportamento seja justificado por uma zona de conforto já
estabelecida, considerando que os entrevistados mostraram domínio sobre essas
ferramentas básicas utilizadas regularmente para apoiar os seus processos.
Para uma indústria farmacêutica como Bio-Manguinhos, que busca por inovações
radicais e incrementais, a utilização de um sistema adequado para a gestão do
conhecimento, nos quais se utilizam técnicas de mineração de dados, web semântica,
ontologias, etc. é fundamental para guiar e alavancar seus processos de P&D. Sem uma
TIC que atenda a este propósito, Bio-Manguinhos enfrenta um desafio muito grande e talvez
impossível, que consiste em compartilhar, entre as equipes de P&D, as experiências
adquiridas em cada projeto. Por conseguinte, mais distante ainda se encontra da
possibilidade de transformar, em conhecimentos explícitos, aqueles conhecimentos tácitos
e, portanto, vitais ao negócio. Maior ainda se torna este risco quando somado ao fato de
tratar-se de uma empresa que, embora compreenda uma instituição pública, tenha em seu
quadro de colaboradores um contingente maciço de terceirizados, o que eleva o risco
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relacionado à perda de conhecimentos valiosos por conseqüência da dificuldade natural de
retenção de talentos.
O estudo mostrou que os equipamentos utilizados nas técnicas de High-Throughput
Screening e que muito contribuíram para imprimir velocidade nos processos de P&D, foram
desenvolvidos e parametrizados pelos parceiros. Isto evidencia como o uso de parceiros
externos pode se converter em um mecanismo efetivo a algumas das TICs aqui
mencionadas.
Por ser uma indústria farmacêutica atuante em projetos de P&D com parceiros externos,
Bio-Manguinhos precisa utilizar recursos normalmente disponíveis em uma área estruturada
de Bioinformática, onde se encontram, à sua disposição, sofisticados programas e
equipamentos, gerenciados por equipes multidisciplinares. No entanto, no caso de BioManguinhos não há uma área própria de Bioinformática. Isto obriga a organização a recorrer
às plataformas que se encontram à sua disposição, dentre as quais está incluído o
Laboratório de Biologia Computacional e Sistêmica (LBCS) do IOC, que fica localizado
dentro do próprio campus da Fiocruz. Bio-Manguinhos entende que, pelo fato das atividades
relacionadas aos seqüenciamentos genômicos (que exige processamento pesado e,
conseqüentemente, recursos provenientes de uma área de Bioinformática) estarem fora de
sua vocação, o uso de parceiros externos, particularmente o LBCS, se justifica. Os
entrevistados reconhecem que o mecanismo da Carta Compromisso ajuda a usar esta
alternativa.
É Importante salientar que, nos casos que não exigem processamento pesado de dados
biológicos, como, por exemplo, seqüenciar um determinado vírus ou fazer uma análise
simples da sequência que ela gerou frente a outras sequências existentes no banco de
dados biológicos (o GenBank), Bio-Manguinhos o faz internamente utilizando, para isso,
seus próprios recursos, tais com softwares de código aberto e sua equipe de P&D. Tal
opção, embora possível, também pode ser uma evidência da preferência natural dos
pesquisadores de trabalhar isoladamente, com os conhecimentos adquiridos na sua prática
investigativa.
Muito embora os pesquisadores entrevistados defendam que Bio-Manguinhos não
necessite, pelas razões acima apontadas, de uma área de bioinformática, isto não significa
dizer que a organização não possa se beneficiar de um colaborador com o perfil de um
bioinformata para apoiar e conduzir as etapas dos projetos relacionados a esta área. Dada
esta possibilidade, oferecem-se mais duas questões para a pesquisa futura: A presença de
um profissional com formação em Bioinformática poderia melhorar o desempenho inovativo
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da área de desenvolvimento tecnológico de Bio-Manguinhos? Seria recomendado selecionar
alguns dos colaboradores da área de TI para participarem do mestrado nesta área oferecido
pela FioCruz e, com isso, formar os profissionais necessários?
O estudo mostrou que a TIC Gridd Information Technology (GIT) não é utilizada por BioManguinhos. Um dos motivos que poderia justificar este fato é que normalmente esta TIC é
utilizada por empresas que se envolvem em projetos colaborativos de Bioinformática, o que
ainda não se constitui a realidade de Bio-Manguinhos. É possível então formular uma quarta
questão para a pesquisa futura: Caso Bio-Manguinhos possuísse uma área própria de
Bioinformática e se ela se envolvesse, de fato, em processos de co-desenvolvimento, qual a
contribuição que o uso de GIT traria para a organização?
O estudo também demonstrou que a TIC Toolkit para Clientes não se aplica ao atual
modelo de gestão de Bio-Manguinhos, dado que o marco jurídico-regulatório atual não lhe
faculta o direito de possuir clientes específicos, e sim a sociedade como um todo, em prol da
qual ela busca alcançar, por meio do uso de seus produtos, a erradicação de doenças.
Pode-se então formular uma quinta questão para a pesquisa futura: Caso o modelo de
gestão de Bio-Manguinhos lhe permitisse atuar como centro de desenvolvimento
tecnológico, envolvendo inclusive o licenciamento de patentes para clientes particulares,
esta TIC, ao contribuir diretamente com o atendimento às reais necessidades de seus
clientes, poderia lhe trazer benefícios?
O pesquisador entende que o estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar,
por se tratar de um estudo de caso único, as evidências aqui obtidas não podem ser
generalizadas para outros contextos. A seleção dos projetos estudados compreende uma
amostra do universo de projetos de P&D existentes em Bio-Manguinhos e, por este motivo,
pode ter influenciado nos resultados obtidos por meio desta pesquisa. Além disso, por tratarse de projetos sigilosos, é possível que algumas importantes informações tenham sido
omitidas e outras tenham sido fragmentadas, o que também pode ter influenciado nos
resultados da pesquisa.
Ainda assim, o pesquisador entende que esta pesquisa traz contribuições relevantes.
Em termos teóricos, o estudo expande o conhecimento existente demonstrando a relevância
de se realizar pesquisas empíricas sobre a utilização de TICs em apoio à gestão do
processo de inovação tecnológica. O fato de a Biologia Molecular ter se convertido em uma
área de conhecimento baseada em informações traz oportunidades para uma maior
aproximação deste campo de conhecimento com a Ciência da Informação, auxiliando no
entendimento das ferramentas de bioinformática citadas neste estudo.
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Do ponto de vista prático, o estudo permite que os gestores de projetos de P&D e de
laboratórios se beneficiem das informações obtidas por meio desta pesquisa. A pesquisa
deixou claro os benefícios da maior integração entre a área de Desenvolvimento
Tecnológico – DT (onde estão os projetos de P&D) e a área de Tecnologia da Informação
(TI), da qual o autor desta pesquisa é gestor responsável pelos processos que envolvem
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Por ocasião das entrevistas já
foi suficiente para solucionar, com uma rápida conversa, algumas questões simples
relacionadas ao emprego de TICs no apoio aos processos que envolvem os projetos desta
área, como a implantação de um software para vídeo-conferência e o uso de canal FTP para
troca de arquivos com colaboradores externos.
O estudo trouxe evidências de que a área de P&D pode enxergar a TI como um mero
prestador de serviços de rede, de instalação de softwares e de implantação de sistemas
transacionais. Se isto for um fato, talvez explique em parte porque os pesquisadores não
entendam os reais benefícios que a área de TI, com treinamento adequado, pode vir a
agregar aos seus processos. Por fim, entende-se que diante de um cenário de uso
crescente de computação nas nuvens, web services e softwares como um serviço, a
contribuição das áreas de TI devem estar cada vez mais direcionadas para os objetivos fins
do negócio. No caso estudado, fica evidente como uma área de TI sufocada por demandas
administrativas e transacionais, que não disponha de tempo e capacitação para explorar a
realidade dos processos que envolvem a área de P&D, pode se converter em sério prejuízo
para a capacidade de inovar de uma organização biofarmacêutica.
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APÊNDICE A - Roteiro de pesquisa

Tema: O uso da TIC nas Estratégias de Open Innovation (OI) nas empresas brasileiras:
Caso de Bio-Manguinhos.
Problema: Qual a contribuição que as TIC estão trazendo para os projetos de P&D de
Bio-Manguinhos desenvolvidos com parceiros externos?
I) Tópicos:
1) Identificar os objetivos e parceiros externos envolvidos no projeto específico e
estratégico de inovação tecnológica.
2) Identificar, com base no arcabouço de Chiaroni (2008):
a) Em qual etapa se encontra o projeto.
b) Qual etapa o projeto foca e em qual etapa ele teve início.
3) Descobrir as comunidades com as quais Bio-Manguinhos mantém ou manteve
parceria na condução deste projeto.
4) Descobrir o(s) tipo(s) de TIC empregada(s) no projeto.
a) Descobrir qual(is) a(s) contribuição(ões) desta(s) TIC para esse projeto.
5) Identificar se, além deste projeto, há outros projetos de P&D com parceiros externos
não citados anteriormente.
II) Questões Primárias:
1) Quais os objetivos do projeto específico de inovação tecnológica?
2) Quais são ou foram os parceiros externos envolvidos neste projeto?
3) Tomando por base o framework de Chiaroni (2008):

Identificação e Identificação do
validação da composto para
base genética tratamento da
da doença
doença

Testes clínicos
Testes
pré-clínico

I

II

III

Atividades
pós
aprovação
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a) Em que etapa de P&D se situa este projeto específico?
b) Qual é a etapa que este projeto se inicia?
c) Qual é a etapa que este projeto possui o foco?
4) Com base na tipologia de Pisano e Verganti (2008), que tipo de modelo de

Comunidades de
Inovação

Círculo de
Elite

Consórcio

FECHADA ABERTA

Shopping de
Inovação

PARTICIPAÇÃO

colaboração com parceiros externos prevalece neste momento (ou prevaleceu)?

GOVERNANÇA
HIERÁRQUICA
IGUALITÁRIA

5) Para este projeto, Bio-Manguinhos dispõem ou dispôs de TIC no processo de P&D?
a) Caso contrário:
i)

O uso de ferramentas de TI poderia melhorar os resultados da P&D em BioManguinhos para a condução do processo deste projeto?

b) Caso positivo:
ii) Quais as TIC foram ou são utilizadas neste projeto?
iii) Quais contribuições trouxeram?
iv) As TIC permitiram ou estão permitindo alavancar a inovação?
v) O que aconteceria se o projeto não fosse apoiado por esta TIC?
vi) Quais foram as limitações encontradas?
vii) Esta TIC permite compartilhar conhecimentos com os parceiros externos?
viii) Qual a importância da codificação dos conhecimentos internos para a
efetividade destes aplicativos?
6) Além deste projeto específico e de outros já elencados anteriormente, há outros
projetos de inovação tecnológica que Bio-Manguinhos está executando ou executou
recentemente com parceiros externos e que não tenham sido citados até o
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momento?
a) Caso positivo:
i)

Quais seus objetivos?

ii) Quais seus parceiros?
iii) Quem pode fornecer informações mais detalhadas?
III) Questões secundárias:
1) Quais produtos foram desenvolvidos recentemente por Bio-Manguinhos?
2) O que Bio-Manguinhos faz hoje de P&D internamente? Se fosse feito em parceria,
não traria melhores resultados e de maneira mais ágil?
IV) Foco da entrevista:
A entrevista deve focar o processo “durante a concepção”, buscando saber o tipo de
TIC utilizada, quem detém seu controle e qual a sua contribuição.

