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RESUMO
MACATROZZO, R. P. Estratégias e modelos de negócio de inovação nas empresas
farmacêuticas. 2017. 140f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Essa dissertação analisa a influência das estratégias de inovação e dos modelos de negócio
para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos nas indústrias farmacêuticas
atuantes no Brasil, do segmento saúde humana. É um estudo social de caráter descritivo,
explicativo e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa que visa responder
a seguinte pergunta da pesquisa: “Qual a contribuição das estratégias de inovação e dos
modelos de negócio para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos, para uso
humano, nas empresas farmacêuticas atuantes no Brasil? ”. Para isso, utilizou-se como
ferramenta de coleta de dados um questionário survey. Identificar quais estratégias de
inovação e modelos de negócio atuam no setor farmacêutico nacional para desenvolver
medicamentos disruptivos e identificar quais os elementos dos modelos de negócio que
interferem no desenvolvimento de medicamentos disruptivos para, pôr fim, oferecer
suporte para colaborar na superação dos problemas na área, foram os objetivos específicos
que contribuíram para alcançar o objetivo geral da pesquisa que foi: identificar e
compreender quais as contribuições das estratégias de inovação e dos modelos de negócio
para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos nas empresas farmacêuticas
atuantes no Brasil através de um modelo preditivo. O referencial teórico articula a
literatura sobre inovação, estratégias de inovação e modelos de negócio para melhor
entendimento da relação entre elas e da sua influência para o desenvolvimento de
medicamentos disruptivos pelas indústrias farmacêuticas atuantes no Brasil. A amostra
da pesquisa foram as empresas farmacêuticas que atenderam aos critérios de seleção da
pesquisa e aceitaram participar do trabalho. Para análise de dados foi utilizado técnicas
de distribuição normal, t-teste, correlação de Pearson e regressão logística. Os resultados
das análises dos dados permitiram identificar as estratégias de inovação que interferem
no desenvolvimento de inovações disruptivas em medicamentos e identificar os
elementos dos modelos de negócio que influenciam no desenvolvimento de
medicamentos disruptivos, também permitiu mapear o contexto da inovação disruptiva
nas indústrias farmacêuticas atuantes no Brasil além de possibilitar a construção de um
modelo preditivo que indica quais variáveis independentes são necessárias para descrever
um perfil de empresas que produzem medicamentos disruptivos, como por exemplo, o
número de funcionários no departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D), as
parcerias com universidades e a colaboração com fornecedores, entre outros. Espera-se
que este estudo contribua para futuras pesquisas acadêmicas relacionadas a inovação
disruptiva.

Palavras-Chaves: Inovação, Inovação Disruptiva, Estratégias de Inovação, Modelos de
Negócio, Medicamentos Disruptivos, Inovação Farmacêutica.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Contexto da Pesquisa
Dentre os vários aspectos mencionados sobre o tema inovação, Schumpeter
(1997) ressalta sua capacidade de alavancar as mudanças socioeconômicas e assim ser o
cerne da economia. O autor considera que o fator motivador para essas mudanças
geradoras de desenvolvimento econômico (inovação) está associado ao comportamento e
a conduta dos indivíduos sendo estes os principais provedores das inovações ou novas
combinações (SCHUMPETER, 1997).
Outros autores que são citados no referencial teórico também contribuem para o
entendimento do conceito do termo, como por exemplo, Damanpour e Schneider (2006)
e Damanpour e Wischnevsky (2006) que conceituam inovação como a introdução de algo
considerado novo, como um novo produto, nova tecnologia, novo serviço, novo mercado,
novo sistema administrativo e nova estrutura organizacional.
Além disso, outra importante contribuição para a definição de inovação é feita
pelo Manual de Oslo que é considerado referência internacional para coleta e uso de dados
sobre atividades inovadoras da indústria e define inovação como sendo uma
implementação de uma melhoria significativa ou a implementação de algo novo, podendo
ser produtos, bem ou serviços, ou um novo processo, novo método de marketing ou novo
método organizacional (OECD, 2005).
O termo inovação disruptiva surge como uma classificação da inovação, também
considerada como um tipo de inovação. Christensen e Raynor (2003) caracterizam a
inovação disruptiva como sendo um novo produto/serviço que introduz um conjunto
diferente de atributos de desempenho do que já existe, e este conjunto de atributos é
inicialmente atraente para um segmento de clientes emergentes, mas pouco atraente para
clientes estabelecidos.
De forma semelhante com o que acontece com o termo inovação, outros autores
contribuem para o entendimento e aprimoram a definição da inovação disruptiva de
acordo com as pesquisas que vão sendo feitas, da mesma forma que alguns trabalhos
discutem sua existência e conceito. Com isso, a inovação disruptiva é objeto de muitos
estudos e foco de debates em diferentes áreas uma delas é o segmento da saúde.
Para a indústria farmacêutica a inovação sempre foi alvo de pesquisa e
investimentos, e era fortemente associada as inovações radicais, que causavam uma
revolução de mercado e um alto retorno financeiro para as empresas, por outro lado,
devido à alta demanda de recursos e tempo (em média 15 anos para o lançamento de um
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novo medicamento que custa ao redor de 1 bilhão de dólares) também representa uma
zona cercada por incertezas e riscos (MARTINEZ, 2015).
Estudos realizados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(IEDI, 2016) afirma que a indústria farmacêutica nacional passou por modificações
estruturais que foram intensificadas pela crise financeira que teve início em 2008 de forma
internacional, tais transformações também são consequências do envelhecimento
populacional e da expansão da renda de grupos sociais, em conjunto com esses fatores
existe a necessidade do controle de gastos públicos e privados. Esse cenário contribui
para criação de alternativas menos custosas, que reforçam os princípios da inovação
farmacêutica, mas de forma a priorizar o acesso aos medicamentos.
Conforme o modelo da inovação disruptiva proposto por Christensen (2012) as
inovações disruptivas introduzem uma nova tecnologia no mercado com qualidade
inicialmente inferior a fornecida pela tecnologia existente. De acordo com Christensen e
Raynor (2003), existem dois tipos de consumidores que possibilitam a identificação de
uma segmentação de mercado relacionada às oportunidades da inovação disruptiva, os
consumidores “overshot” e os não consumidores.
Conforme o cenário apresentado, foi identificado a necessidade de realizar um
estudo que conseguisse analisar e compreender se ocorrem e como ocorrem as inovações
disruptivas no ambiente da indústria farmacêutica atuante no Brasil, com o propósito de
identificar os fatores interferentes dela, ou seja, o que contribui e o que impede a pratica
da inovação disruptiva.
Para que fosse possível realizar uma pesquisa nesse tema, escolhemos analisar
dois elementos que identificamos na literatura como sendo relevantes para o contexto do
estudo: As estratégias de inovação e os modelos de negócio.

1.2 Pergunta e Objetivos da Pesquisa
Dos aspectos mencionados em relação ao contexto da pesquisa, surgiu a seguinte
pergunta da pesquisa “Qual a contribuição das estratégias de inovação e dos modelos de
negócio para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos humanos nas empresas
farmacêuticas atuantes no Brasil? ”.
Para possibilitar a resposta dessa pergunta alguns objetivos foram elencados de
forma que foram divididos em objetivos específicos e objetivo geral, o capitulo 3 dessa
dissertação os identifica de forma mais clara. Em suma, os objetivos específicos
consistem em identificar quais estratégias e modelos de negócio atuam no setor
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farmacêutico nacional para desenvolver medicamentos disruptivos e identificar quais os
elementos dos modelos de negócio que interferem no desenvolvimento de medicamentos
disruptivos. O objetivo geral da pesquisa é identificar e compreender quais as
contribuições das estratégias de inovação e dos modelos de negócio para o
desenvolvimento de medicamentos disruptivos nas empresas farmacêuticas atuantes no
Brasil através da construção de um modelo preditivo.
Por fim, a pesquisa pretende oferecer suporte para colaborar na superação dos
problemas relacionados a área.

1.3 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação está organizada em nove capítulos, sendo o primeiro esta
introdução que contem a contextualização do tema estudado, a pergunta e os objetivos da
pesquisa, além dessa apresentação referente a organização estrutural da dissertação.
O segundo capitulo contempla o referencial teórico que está subdividido em
quatro temas: Inovação, Estratégia, Modelo de Negócio e Setor Farmacêutico,
apresentando aspectos relacionados aos conceitos, classificações e cenários relacionados
a inovação na indústria farmacêutica atuante no Brasil e o desenvolvimento de
medicamentos disruptivos destinados ao uso humano.
O terceiro capítulo aborda os objetivos da pesquisa, sendo dividido em objetivo
geral e objetivos específicos da pesquisa. A metodologia utilizada na pesquisa, assim
como sua caracterização, delineamento, coleta e análise de dados fazem parte do quarto
capítulo.
No quinto capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa, abordando a
caracterização da população alvo e da amostra da pesquisa e a coleta de dados utilizando
o questionário survey.
A discussão dos resultados da pesquisa está apresentada no sexto capitulo dessa
dissertação. O sétimo capítulo encerra a dissertação com as conclusões, limitações da
pesquisa e sugestões para trabalhos futuros.
O capitulo oitavo diz respeito as referências utilizadas na pesquisa e o nono
capitulo trás os anexos complementares ao estudo.
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7. CONCLUSÃO
Nessa secção são apresentadas as conclusões que possibilitam avaliar se os
resultados obtidos atingiram os objetivos propostos da pesquisa, as limitações da pesquisa
e as sugestões para futuros trabalhos.
Essa dissertação teve o propósito de identificar e compreender quais as
contribuições das estratégias de inovação e dos modelos de negócio para o
desenvolvimento de medicamentos disruptivos nas empresas farmacêuticas atuantes no
Brasil. Por meio do questionário respondido pelas empresas farmacêuticas participantes
da pesquisa que permitiu a construção de um modelo preditivo, foram identificados e
listados elementos das características gerais das empresas, das estratégias de inovação e
dos modelos de negócio praticados por elas que contribuem para o desenvolvimento de
medicamentos disruptivos.
Em relação as características gerais das empresas de acordo com os resultados da
pesquisa podemos inferir que as empresas que possuem funcionários que ocupam o
departamento de P&D, sendo estes, graduados, mestres ou doutores, contribuem para o
desenvolvimento de medicamentos disruptivos. O modelo de predição resultante desse
estudo confirma que o número de funcionários em P&D contribui para o desenvolvimento
de medicamentos disruptivos.
Quanto as outras características gerais das empresas avaliadas no questionário,
não foi identificada mais nenhuma variável no modelo de predição, porém, de acordo com
as respostas obtidas do questionário e a revisão bibliográfica da pesquisa, podemos inferir
que a porcentagem do faturamento investida em P&D também contribui de forma positiva
para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos.
A revisão bibliográfica em conjunto com os resultados obtidos nesse estudo,
possibilitou identificar quais estratégias de inovação atuam no setor farmacêutico
nacional para desenvolver medicamentos disruptivos, por outro lado, a identificação dos
modelos de negócio que atuam no setor farmacêutico nacional para desenvolver
medicamentos disruptivos necessita de um estudo mais aprofundado.
Em relação as estratégias de inovação o modelo de predição identificou que
elementos como: colaboração com fornecedor, criação de startup em planta física
separada, parcerias com universidades, P&D interno da empresa e co-criação de valor são
variáveis que contribuem para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos. As
respostas dos questionários permitiram identificar que as empresas que aplicam
estratégias de inovação com a prática dessas variáveis preditivas, desenvolvem inovações
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disruptivas de novo mercado e/ou baixo mercado, ou seja, podemos inferir que as
estratégias de inovação disruptiva contribuem para o desenvolvimento de medicamentos
disruptivos.
A literatura pesquisada contribuiu para identificação dos elementos dos modelos
de negócio que interferem no desenvolvimento de medicamentos disruptivos o modelo
de predição resultante da pesquisa e as respostas do questionário aplicado reforçou alguns
desses elementos e também contribuiu para identificação de outros.
De acordo com o modelo de predição a cultura organizacional que incentiva os
gerentes das empresas buscarem parcerias com universidades, empresas e/ou centros de
pesquisa que contribuam para as atividades inovativas da empresa, favorecem o
desenvolvimento de medicamentos disruptivos. A estrutura organizacional que apoia um
alto nível de integração interna e externa nas equipes influência no desenvolvimento de
medicamentos disruptivos. Em relação aos processos, recursos e priorizações, não foi
possível identificar uma variável que contribuísse claramente para o desenvolvimento de
medicamentos disruptivos, uma vez que as respostas do questionário foram variadas.
Em relação a quarta área temática do questionário, sobre medicamentos
disruptivos, o modelo de predição reforça a ideia de que desenvolver projetos inovadores
colaboram com o desenvolvimento de medicamentos disruptivos, possibilitando inferir
que quanto mais projetos inovadores uma empresa desenvolver maior a tendência de que
esses projetos sejam disruptivos.
O questionário survey permitiu mapear o contexto da inovação disruptiva nas
indústrias farmacêuticas atuantes no Brasil, e possibilitou concluirmos que o
desenvolvimento de medicamentos disruptivos é uma realidade nacional, o que reforça a
contribuição dessa pesquisa e atinge o objetivo de oferecer suporte para colaboração na
superação de problemas relacionados a área.
Dessa forma, acredita-se que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado ao
compreender e identificar as contribuições das estratégias de inovação e dos modelos de
negócios para o desenvolvimento de medicamentos disruptivos nas empresas
farmacêuticas atuantes no Brasil, através da discussão dos resultados obtidos do
questionário e do levantamento bibliográfico do tema da pesquisa.
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7.1. Limitações da Pesquisa
Pela preocupação de coletar dados referentes a temas abrangentes, como as
estratégias de inovação, os modelos de negócio e os medicamentos disruptivos, além de
identificar elementos das características das empresas participantes da pesquisa, o
questionário precisou ser extenso (29 questões) o que ocasionou no não preenchimento
de algumas questões, fato que era previsto e portanto o questionário foi impedido de
bloqueios caso alguma questão fosse ignorada, não apresentando número mínimo de
respostas para ser aceito. O questionário também foi composto por questões abertas, o
que também contribuiu para o preenchimento incompleto de alguns questionários.
Perguntas referentes ao faturamento da empresa e a porcentagem investida em
P&D foram as mais difíceis de obter resposta, a maioria das empresas identificou essas
questões como sigilosa ou de caráter confidencial, não podendo assim divulgar a resposta.
Outra limitação foi o baixo número de empresas que se dispuseram a participar da
pesquisa, porem a quantidade foi suficiente para obtermos a amostra da pesquisa.
O trabalho foi prejudicado devido à falta de planejamento da aluna para realização
de uma segunda etapa de coleta de dados (Estudo de Caso) que seria realizada após o
retorno do questionário, selecionando as empresas que possuíssem maior número de
respostas com características disruptivas. O estudo de caso, permitiria verificar em
profundidades outros elementos apontados na literatura, mas em outros setores industrias,
diferentes do setor farmacêutico. Portanto, como forma de aprofundar esse estudo e de
dar continuidade a pesquisa, essa limitação pode ser considerada uma sugestão para
futuros trabalhos na área.
7.2. Sugestões para trabalhos Futuros
Este projeto mostra novas perspectivas para empresas no campo do medicamento
disruptivo, como passo inicial construímos um modelo piloto de predição do perfil das
empresas que desenvolvem medicamentos disruptivos. Partindo desse pressuposto,
acreditamos que um estudo mais detalhado, ou seja, a utilização de outros questionários,
poderá gerar um modelo de predição adequado.
Ainda, acreditamos que para desenvolver esse modelo devemos buscar o apoio de
mais empresas para aumentar o número de informações para compilar um modelo de
predição com diferentes perfis que compõe empresas que desenvolvem medicamentos
disruptivos.
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Futuros trabalhos poderiam aprofundar a busca da inovação disruptiva nas
indústrias farmacêuticas nacionais em relação a novos mercados e clientes ainda não
atendidos, ou mercados emergentes envolvendo clientes menos exigentes, com produtos
/ serviços mais acessíveis do ponto de vista econômico.
Aspectos relativos aos modelos de negócio para inovações disruptivas, seriam
áreas para futuros estudos.
Estudos de caso nas empresas farmacêuticas que apresentam perfil para
desenvolverem medicamentos disruptivos, de forma a expandir o entendimento e
mensuração do processo.
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