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RESUMO
A geração de valor através da biotecnologia é um desafio nacional reafirmado em
vários planos de longo prazo, e pode contribuir significativamente para o
reposicionamento econômico e social do país, através de ganhos em inovação e
produtividade suportados por tecnologias inovadoras. No contexto do ecossistema
de inovação que envolve a ICT onde este estudo foi desenvolvido, um passo
importante é superar o isolamento entre as diversas competências disponíveis, essa
é a motivação deste trabalho, que procura contribuir para delinear um panorama
sistêmico ao criar instrumentos de visualização que permitam enxergar o problema
complexo de forma ampla, e a partir disso, delimitar o assunto para focar no
desenvolvimento de bioprodutos. Nesse sentido, jogar luz nas questões a seguir são
os objetivos trabalhados durante o texto escrito: i) identificar na literatura métodos e
ferramentas para a prospecção tecnológica; ii) identificar as áreas de competências
essenciais, necessárias para o desenvolvimento de bioprodutos; iii) construir
panorama sistêmico do ecossistema de inovação existente, e a ser estimulado, no
estado do Ceará e Região Nordeste do Brasil para produzir bioprodutos; iv)
contribuir para estabelecer as bases do modelo de gestão sistêmica por processos,
capaz de coordenar essas variáveis, não só na ICT em estudo, mas expansível para
as instituições parceiras, facilitando a colaboração para inovação e transferência de
tecnologia. Esta pesquisa, conforme classificações expostas em GIL (2010), segue
abordagem qualitativa, e quanto a seus objetivos se enquadra como pesquisa
exploratória, onde, longe de esgotar o assunto, ao contrário, só o inicia, utilizando
para isso de levantamento bibliográfico e documental de fontes secundárias. Como
principais resultados de pesquisa foram levantadas as listas de técnicas e métodos
de prospecção e os dados de prospecções recentemente realizadas no âmbito de
biotecnologia local e nacional, com a análise dos achados de pesquisa conclui-se
que é possível estabelecer a gestão sistêmica partindo da visualização ampla, e
futuros detalhamentos sucessivos, indo desde as bases do planejamento para a
atuação da ICT em estudo, até a identificação das fases e produtos parciais dos
principais processos que compõem a Cadeia de Agregação de Valor (CAV) para
PD&I de bioprodutos em saúde.
Palavras-Chave: Cadeia de Agregação de Valor, Gerenciamento por Processos de
Negócio, biofármacos, medicamentos, pesquisa translacional, saúde.
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ABSTRACT
The generation of value through biotechnology is a national challenge reaffirmed in
several long-term plans, and can significantly contribute to the economic and social
repositioning of the country, through gains in innovation and productivity supported
by innovative technologies. In the context of the innovation ecosystem that involves
the ICT in which this study was developed, an important step is to overcome the
isolation between the different competences available. This is the motivation of this
work, which seeks to contribute to delineate a systemic panorama when creating
visualization tools that allow to see the complex problem in a broad way, and from
this, delimit the subject to focus on the development of bioproducts. In this sense, to
throw light on the following questions are the objectives worked during the written
text: i) identify in the literature methods and tools for technological prospecting; ii)
identify the areas of essential competences necessary for the development of
bioproducts; iii) to build a systemic panorama of the existing ecosystem of innovation,
and to be stimulated, in the state of Ceará and Northeast Brazil to produce
bioproducts; iv) contribute to establishing the basis of the systemic process
management model, capable of coordinating these variables, not only in the ICT
under study, but also expandable to partner institutions, facilitating collaboration for
innovation and technology transfer. This research, according to the classifications
presented in GIL (2010), follows a qualitative approach, and as regards its objectives,
it is classified as an exploratory research, where, far from exhausting the subject, on
the contrary, it only initiates it, using bibliographical and documentary secondary
sources. The main results of the research were the lists of techniques and methods
of prospecting and the data of surveys recently carried out in the scope of local and
national biotechnology, with the analysis of the research findings, it is concluded that
it is possible to establish the systemic management from the visualization wide, and
future successive details, ranging from the basis of planning for the ICT activity under
study, to identifying the phases and partial products of the main processes that make
up the Value Aggregation Chain (VAC) for PD & I of health bioproducts.
Key Words: Value Aggregation Chain, Business Processes
Biopharmaceuticals, Medicines, Translational Research, Health.
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1. Introdução
No contexto deste trabalho, o termo bioprodutos é utilizado como sinônimo de
produtos biológicos, e se refere a todos os produtos produzidos com utilização da
biotecnologia, desde insumos para diagnóstico, para produtos e/ou serviços de
terapia, princípios ativos, adjuvantes, ou medicamentos acabados, sejam novos ou
biossimilares, com particular interesse nos produtos de maior valor agregado dessa
cadeia de valor, os biofármacos, cujas etapas do processo produtivo servirá para
delinear a cadeia de agregação de valor, numa perspectiva translacional desde a
necessidade do paciente, passando pela bancada e laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, regulação, aprovação, escalonamento produção,
distribuição até a volta ao paciente.
O objetivo central deste trabalho foi prospectar informações na literatura para
criar, em nível macro, uma visualização dos elementos da cadeia produtiva de
bioprodutos, permitindo assim futuramente a comunicação e o detalhamento
sucessivo junto aos colaboradores da ICT onde o estudo foi desenvolvido. A Cadeia
de Agregação de Valor (CAV)1 esboçada neste trabalho servirá como elemento de
orquestração dos processos de trabalho, relacionados às tecnologias-chave, cujo
domínio levará ao desenvolvimento de competências essenciais da organização, em
inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico (PD&I) visando a produção de
produtos biológicos no ecossistema que abrange a Fiocruz Ceará, ICT atualmente
em fase de implantação de atividades no município de Eusébio, dentro do Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde (PITS) e alinhado com a política de Distritos de
Inovação do Governo do Estado do Ceará, abrangendo também o polo de
Porangabussu, e demais agentes do ecossistema de inovação, como outras ICTs,
Universidades e Hospitais.
O termo prospecção, no contexto desta pesquisa, é o ato de levantar
informações sobre algum tema de interesse, mais especificamente, tratamos de

1

O conceito estabelecido por Michael Porter de “Cadeia de Valor” limita-se a uma mera classificação
das funções clássicas da organização, algo que o próprio Organograma já faz, portanto, não atende à
necessidade deste trabalho. Já o conceito de Cadeia de Suprimento (Supply Chain), muito adotado
em logística, aborda bem o fluxo de atividades ao longo da cadeia de fornecedores e fabricantes, mas
sem dar destaque para a Agregação de Valor que acontece nos processos de transformação.
Portanto, aqui é proposto o conceito de Cadeia de Agregação de Valor (CAV) para mapear as fases
dos macroprocessos de transformação que tornam insumos de baixo valor agregado (matérias primas
e subprodutos) em produtos e serviços de alto valor agregado, a partir da exploração de
determinadas competências-chave, aqui denominadas competências essenciais.
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Prospecção Tecnológica onde são levantadas informações sobre tecnologias e rotas
tecnológicas de interesse. Nesse âmbito, Kupfer e Tigre (2004) classificam os
métodos de Prospecção Tecnológica em três grupos:
1) monitoramento (Assessment): acompanhamento sistemático e contínuo da
evolução dos fatos e na identificação de fatores portadores de mudança;
2) previsão (Forecasting): realização de projeções baseadas em informações
históricas e modelagem de tendências; e
3) visão (Foresight): antecipação de possibilidades futuras, com base em
interação não estruturada entre especialistas.
Conforme Bahruth et al. (2006, apud Mayerhoff 2008), os estudos
prospectivos são constituídos de quatro etapas distintas:
a) Planejamento: Quando são definidos os objetivos, a abordagem, bem
como a metodologia a ser utilizada durante a prospecção;
b) Fase pré-prospectiva: detalhamento da metodologia, bem como o
levantamento da fonte de dados. Sendo muito utilizados para estudos
prospectivos, os documentos de patentes;
c) Fase Prospectiva: coleta, tratamento e análise dos dados, obtidos durante
a fase pré-prospectiva, em várias prospecções são utilizadas opinião de
especialistas para gerar informação mais relevante;
d) Fase pós-prospectiva: E a etapa final do processo, que inclui a
comunicação dos resultados bem como a implementação das ações e
decisões a serem a tomadas.
Este trabalho realiza a etapas de planejamento, etapa pré-prospectiva e parte
da etapa prospectiva (levantamento e tratamento de dados), porém sem colher
diretamente a opinião dos especialistas envolvidos na cadeia de valor analisada, o
que leva a nomear o estudo inteiro como uma pré-prospecção. Utilizou-se de fontes
secundárias de informação, a partir da busca em bases de dados de artigos
científicos e de prospecções recentes no tema de biotecnologia junto à grande
número de especialistas.
Cabe esclarecer que a razão para tal escolha da estratégia de pesquisa em
fontes secundárias é devido a pesquisa não dispor de recursos humanos ou
financeiros suficientes para proporcionar a mobilização dos especialistas, então,
devido essa limitação de recursos, escolheu-se realizar as fazes de planejamento e
pré-prospectiva, e parte da fase prospectiva com base em dados documentais
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recentes, para geração dos resultados dessa pesquisa. Posteriormente, os artefatos
e achados de pesquisa foram disponibilizados para a instituição, junto com uma
proposta de continuidade do ciclo completo de prospecção sobre biotecnologia, no
contexto das atividades do NIT Fiocruz Ceará.
Nas últimas décadas, o processo de pesquisa, desenvolvimento e produção
da indústria farmacêutica vem sendo intensamente alterado pelo que se
convencionou chamar de revolução da biotecnologia moderna ou biologia molecular.
(PIMENTEL et al., 2013).
Segundo

a

definição

disponível

no

site

https://www.bio.org/what-

biotechnology da Organização das Indústrias de Biotecnologia (BIO), na sua forma
mais simples, a biotecnologia é uma tecnologia baseada na biologia - a
biotecnologia utiliza processos celulares e biomoleculares para desenvolver
tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a vida e saúde das pessoas.
Tanto pela oportunidade da biotecnologia como devido à mega-biodiversidade
que caracteriza os biomas brasileiros, a biotecnologia é uma área de pesquisa
estratégica para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e
social do Brasil.
O mercado brasileiro de biofarmacêuticos é dominado por produtos biológicos
importados, dos vinte medicamentos mais vendidos no país, mais de 56% são
anticorpos monoclonais (Gomes, 2014). Diferente da indústria de síntese química
que já dispõe de centenas de anos de conhecimentos acumulados e já codificados,
quando se trata da biotecnologia é urgente desenvolver processos robustos,
capazes de atender o rigorosíssimo critério necessário para desenvolver
bioprodutos, já que nos processos baseados em sistemas vivos a reprodutibilidade é
muito mais complexa que na síntese química de pequenas moléculas.
O setor de produção de medicamentos é historicamente oligopolizado e tem
seu núcleo localizado em poucos países centrais do sistema interestatal capitalista,
conceito utilizado por José Luís Fiori (2014) para explicar a relação hierárquica
existente entre os diferentes Estados que o compõem. (RODRIGUES, 2018)
No âmbito da indústria de saúde nos séculos passados, a rota de síntese
química foi explorada por alguns poucos países com grande sucesso, gerando
resultados altamente positivos para seu desenvolvimento econômico e social,
enquanto outros países, dentre eles o Brasil, não acompanharam o ritmo de
inovação tecnológica, permanecendo como meros exportadores de matérias primas
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e importadores de medicamentos e insumos para a saúde, gerando assim,
dependência tecnológica, além de déficits crescentes na balança comercial
(diferença entre exportações e importações) dos produtos para saúde.

Figura 1 - Balança Comercial dos Produtos Farmacêuticos
Fonte: Interfarma

Atualmente, as grandes indústrias farmacêuticas mundiais têm sede em
poucos países, como Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França e Reino Unido,
onde ocorrem os principais investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D),
que são de importância vital para o setor (ACHILLADELIS; ANTONAKIS, 2001).
Para contribuir nessa comunicação é que o objetivo central do presente
trabalho foi gerar uma visão abrangente do grupo de processos de Desenvolvimento
de Bioprodutos, em particular visando situar o processo de pré-desenvolver
biomoléculas. Com a revisão bibliográfica e o levantamento documental realizado
neste trabalho, foi possível realizar apenas um esboço da cadeia de agregação de
valor do processo de desenvolver biomoléculas para a saúde, processo que uma
vez mapeado e posto em execução com sucesso, no futuro, permitirá coordenar os
pontos chave relevantes para questões vitais desse processo, como: a colaboração
e sinergia entre instituições parceiras; a garantia da qualidade; a rastreabilidade e
reprodutibilidade das pesquisas; a salvaguarda da propriedade intelectual desde a
concepção das pesquisas; e o estabelecimento de protocolos visando que os
trabalhos ocorram dentro dos ditames preconizados pelas boas práticas de
laboratório.
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2. Justificativa
A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, com apoio do governo do estado do
Ceará, da bancada de deputados estaduais e federais e do Governo Federal, e da
prefeitura de Eusébio, inaugurou no ano de 2018 um campus que está inserido no
contexto de um Polo Industrial e Tecnológico da Saúde – PITS. O PITS está em fase
de estruturação e os instrumentos gerados neste trabalho servirão de base para
estruturação das atividades de Prospecção Tecnológica que serão realizadas no
futuro próximo. A Fiocruz foi a primeira organização a se estabelecer no PITS, e as
atividades

de

empreendedorismo

e

desenvolvimento

tecnológico

serão

fundamentais para o sucesso dessa iniciativa que visa o desenvolvimento
econômico e social para o estado do Ceará e região Nordeste. O autor deste
trabalho atua no Núcleo de Inovação Tecnológica dessa ICT que denominamos
Fiocruz Ceará, e entrou no mestrado profissional PROFNIT para melhor poder
contribuir positivamente nos desafios de estruturação da Fiocruz no Ceará.
No âmbito local, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC,
conduz trabalhos de prospecção denominado Rotas Estratégicas, que visa
alavancar o desenvolvimento do Ceará. Duas dessas rotas interessam para o
presente trabalho: a Rota da Saúde, e a Rota de Biotecnologia, dentro do contexto
desta última, existe uma demanda de criação de uma Cadeia de Valor para articular
as competências nesta temática, necessidade esta que também estimulou a
execução do presente trabalho.
Diversos autores já exploraram a questão da dependência das importações
em saúde e da grave vulnerabilidade econômica e sanitária do país, com casos de
desabastecimento e sem poder de negociação frente à grande indústria
internacional (MAGALHÃES et al., 2003; GADELHA, 2003, 2006, 2008/2009;
RODRIGUES, 2018).
Em âmbito nacional, no tocante à utilização de biotecnologia para produção
de

produtos

biológicos,

estudos

conduzidos

pelo

Banco

Nacional

de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES avaliaram a capacidade tecnológica
no tema da cadeia produtiva de medicamentos biológicos do Brasil. Foi constatado
que, embora o país possua uma indústria de medicamentos bastante desenvolvida,
ainda é fraca sua capacidade tecnológica para gerar inovações.
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Esses estudos apontam a existência de uma indústria de medicamentos já
consolidada, e uma indústria farmoquímica capaz de formular e sintetizar algumas
substâncias ativas utilizadas na fabricação de produtos finais (especialidades
farmacêuticas); porém, o setor ainda é muito dependente (82%) de matérias-primas
de origem externa, sejam fármacos ou produtos intermediários (REIS et al., 2010).
Tal quadro

parece se

agravar com

resultados de pesquisas

que

demonstraram encolhimento de 43,8% do setor farmoquímico brasileiro entre 1996 e
2014, base da indústria farmacêutica, provocando desde o desabastecimento de
medicamentos essenciais, como caso da penicilina no ano de 2017, até o quadro
geral de crescente dependência do país dos produtos de maior valor agregado e
aporte tecnológico, que vem sendo apontada por estudos diversos estudos
(VARGAS, 2010; ABDI, 2013, GOMES, 2014; RODRIGUES, 2018).
Também neste sentido de fragilidade nacional, segundo Reis (2010) para os
especialistas ouvidos durante trabalho prospectivo do BNDES sobre a indústria
farmacêutica, as atividades de P&D são consideradas marginais, visto que
basicamente se restringem ao setor acadêmico e público de pesquisa, não existindo
exemplos significativos dessas atividades no setor privado empresarial, embora haja
no País razoável capacitação científica em disciplinas importantes para a indústria
farmacêutica, em alguns nichos, até mesmo em níveis observados nos países
desenvolvidos. Considerando o panorama dos medicamentos biotecnológicos há
uma oportunidade para o Brasil de adensamento da rota biotecnológica nacional,
onde os projetos para a produção de medicamentos biotecnológicos começaram a
despontar nos anos recentes (REIS et al., 2010).
A introdução de uma nova trajetória tecnológica sempre apresenta
oportunidades para o reposicionamento de empresas e, mais amplamente, de
países na competição internacional. Na área de saúde, os investimentos
demonstram que a biotecnologia se transformou em sua maior aposta de longo
prazo, levando países a implementar políticas industriais ativas na busca pela
aproximação da fronteira tecnológica (REIS et al., 2011).
O estado do Ceará tem um acúmulo de conhecimentos acadêmicos e
competências na área de pesquisa biomédica e clínica, que denotam um potencial
para o desenvolvimento de insumos para saúde, porém, a articulação dessas
competências entre as diversas instituições ainda é muito dificultada, daí a
relevância de buscar formas de viabilizar a construção de uma visão sistêmica em
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ciência e tecnologia a partir de uma proposta que seja coerente inicialmente para as
instituições que compõe o presente estudo.
Portanto, os produtos aqui gerados podem contribuir simultaneamente tanto
para a construção ora em curso das Rotas Estratégicas, no âmbito da FIEC, para a
estruturação do parque tecnológico do Ceará, como para a estruturação do Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde – PITS (AMARAL FILHO et al., 2010).
O Polo Industrial e Tecnológico da Saúde – PITS, atualmente está em fase de
estruturação e tem como uma de suas âncoras científicas a Fundação Oswaldo Cruz
– Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, estabelecida no Ceará com
inauguração de sua sede neste ano de 2018.
Neste momento de estruturação faz-se necessário desenvolver estudos que
permitam complementar o conhecimento já existente e embasar as políticas públicas
de estruturação e desenvolvimento do PITS, atrair empresas maduras, bem como
estimular o desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica, que
poderiam, conforme relatado na literatura ser incubadas nas estruturas físicas tanto
do PITS, como também junto ao Parque Tecnológico do Ceará no contexto dos
trabalhos da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Ceará SECITECE.
Conforme Coelho (2003), no Brasil, os termos prospecção, prospectiva e
estudos de futuro, são utilizados de maneira similar, enquanto na língua inglesa os
termos mais adotados são forecast (ing), foresight (ing) e future studies.
A visão de Coelho (2003) é compartilhada mais recentemente na literatura em
Ribeiro et al. (2018), que constatam existir na atualidade certa confusão de
nomenclaturas quanto aos métodos de obtenção de dados, de processamento de
dados e de interpretação dos resultados. Esses autores fazem um levantamento
compreensivo e amplo de diversas nomenclaturas e significados, onde apresentam
várias técnicas e métodos usados em inteligência competitiva e foresight.
O presente trabalho utilizou a busca exploratória em fontes documentais
sobre prospecção, cadeia de valor em biotecnologia, com particular destaque para
as informações obtidas em Ribeiro et al. (2018), para classificar as diversas técnicas
relacionadas à prospecção tecnológica quanto a seu uso, para então escolher e
aplicar o método de prospecção (Baruth, apud) às informações de colhidas
recentemente em outras prospecções com especialistas no tema de biotecnologia,
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tanto no panorama nacional (prospecção da ABDI) como no regional (prospecção da
FIEC).
A maior relevância deste trabalho está na sistematização de informações de
distintas origens, mas com o mesmo interesse em inovação no tema de
Biotecnologia. Visa a criação de uma forma de expressão das grandes fases
produtivas

dos

insumos

biotecnológicos

na

forma

de

macroprocessos

e

competências essenciais a eles associadas.
Espera-se contribuir para a geração de negócios intensivos em tecnologia e
de alto valor agregado, capazes de transformar conhecimentos em riquezas, e
promover o desenvolvimento social e econômico da região e do País.
3. Objetivos
3.1. Objetivo Geral
Estruturar a prospecção tecnológica na Fiocruz Ceará, partindo da criação de
instrumentos de organização e sistematização, que juntos, comunicarão os
principais passos da Cadeia de Agregação de Valor (CAV), contemplando os
principais macroprocessos de trabalho em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) para produtos biotecnológicos em saúde, a ser disponibilizada para utilização
dos gestores na orquestração dos trabalhos futuros em PD&I da Fiocruz Ceará.
3.2. Objetivos Específicos
 Objetivo Específico 01: Levantar técnicas para sistematização de informação e
prospecção tecnológica, o que servirá para estruturar os trabalhos de
prospecção do NIT da Fiocruz Ceará.
 Objetivo Específico 02: Identificar as tecnologias-chave para estruturar
produção de bioprodutos a partir da biotecnologia na Fiocruz Ceará;
 Objetivo Específico 03: Criar instrumento de visualização das Competências
Essenciais do Processo de PD&I de bioprodutos para o ecossistema no qual
está envolvida a Fiocruz Ceará.
 Objetivo Específico 04: Criar instrumentos de visualização dos principais
elementos de gestão relacionados ao PD&I em bioprodutos, que serão insumos
para orientar as futuras prospecções: resultados, áreas de atuação, entregas
para sociedade, missão, visão, valores, mapa estratégico e visão dos
Processos de Negócio da Fiocruz Ceará.
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4. Revisão bibliográfica
4.1.

Cultura e Competências organizacionais

A literatura define cultura organizacional como o conjunto de regras informais,
valores, crenças, suposições, símbolos e normas que moldam e influenciam o
comportamento dos indivíduos no interior da organização.
A cultura organizacional é que define a forma pela qual uma organização
interage com atores envolvidos na sua cadeia produtiva, conforme assinalado por
Barney (BARNEY, 1986).
A cultura organizacional ainda pode ser entendida como um tipo de
capacitação dinâmica, fundamental para o estabelecimento de novos modelos de
negócio e em processos de mudança organizacional. Cabe ainda ressaltar que é a
união positiva da cultura e estrutura organizacional que permite a organização
absorver novas competências, e consequentemente, determina a capacidade de
inovar da organização (TIDD et al., 2008).
Já em Barney (2007), no contexto de seu livro sobre vantagem competitiva, o
autor aborda o conceito de competências dentro da Visão Baseada em Recursos
(VBR) para a organização, focando no lado organizacional não o lado de cada
indivíduo.
Alinhado com essa visão das competências da organização, consideramos
neste trabalho a competência organizacional como a capacidade de coordenar e
integrar

diferentes

atividades

e

habilidades,

utilizando

suas

estruturas

organizacionais, políticas internas e recursos humanos, para promover eficiência e a
geração de inovações (WEINSTEIN; AZOULAY, 1999).
De forma instrumental, a competência deve ser compreendida como um
conjunto integrado de conhecimento, habilidades e tecnologias que resultam em um
diferencial competitivo para a organização, não podendo ser comparada com um
recurso físico devido a exigência de interação, envolvimento e comprometimento de
diversos níveis da organização (PRAHALAD; HAMEL, 2005).
4.2. Competências essenciais ou distintivas
No âmbito da literatura de gestão e administração a organização é formada
principalmente por um conjunto de competências essenciais, muito além do que pelo
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simples conjunto de seus produtos ou serviços. Essas competências essenciais se
traduzem na capacidade organizacional de selecionar, desenvolver, combinar e
aplicar com sucesso os diferentes tipos de recursos de forma integrada, focando em
adicionar valor para os clientes, e assim obter vantagem competitiva sustentável,
conforme Prahalad e Hamel (2001) descrevem.
Conceito semelhante é trabalhado por Pablo (2007), que defende que o
sucesso das organizações públicas é a sua capacidade de identificar e desenvolver
competências distintivas, com o objetivo de gerar valor, através de maior qualidade,
melhor eficiência e menores custos na produção dos bens e serviços públicos
ofertados à sociedade (PABLO et al., 2007).
No que se refere às entidades estatais, de acordo com a literatura de
economia, parcerias com outras entidades públicas, ou com atores privados, podem
ser estabelecidas no sentido de promover codesenvolvimento de produtos e
processos, permitindo que essas organizações públicas desenvolvam novas
competências organizacionais e alcancem suas metas institucionais. Principalmente
em cadeias produtivas complexas, como é o caso de fármacos e produtos
biotecnológicos, essa estratégia de codesenvolvimento reduz os riscos inerentes à
inovação, e contribui para reduzir custos e burocracias desnecessárias. A parceria
entre atores públicos e privados pode significar uma melhor divisão do trabalho e
das responsabilidades associadas, de acordo com cada competência específica ao
longo

da

cadeia

produtiva,

buscando

assim

flexibilidade

e

aprendizado

organizacional, que são a base para a inovação de sucesso (KLEIN et al., 2013).
Pacheco (2010) propõe um modelo que denomina de concepção de
competências, no qual estuda e dá uniformidade aos termos já populares, porém por
vezes conflitantes ou obscuros envolvidos em diversos modelos teóricos sobre
competências essenciais. A autora assevera que dentre os modelos anteriores
mapeados em sua tese, os modelos de Resende (2000) e Javidan (1998), conforme
descreve Pacheco (2010), centram-se apenas nas competências essenciais que já
existem na organização. Já o modelo de Barney (2007), é fundamentado na Visão
Baseada em Recursos (VBR), e aborda apenas o desenvolvimento de competências
essenciais futuras, não apresentando formas de explorar os recursos e capacidades
de uma organização já existentes.
Por sua vez, Prahalad e Hamel (2005) abordam tanto a identificação e a
alavancagem de competências essenciais já existentes na organização; como a
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definição e o desenvolvimento de competências essenciais futuras, porém a etapa
de desenvolvimento carece de uma proposta para aplicação na prática (PACHECO,
2010).
Como proposta de modelo completo baseado nos modelos teóricos
pesquisados, Pacheco (2010), propõe um modelo que segue as seguintes etapas:
Etapa I - Formação do Comitê de Concepção de Competências Essenciais e
Etapa II - Aplicação do Modelo de Concepção de Competências Essenciais,
dividida em quatro fases:
•

Fase 1- Identificação de Competências Essenciais e/ou Definição de
Competências Essenciais Futuras;

•

Fase 2- Diagnóstico dos Skills (Competências Individuais), Process
(Processos), Technologies (Tecnologias da Informação), Values (Valores)
e Assets (Ativos) - SPTVA;

•

Fase

3-

Alavancagem

das

Competências

Essenciais

e/ou

Desenvolvimento das Competências Essenciais Futuras; e
•

Fase 4- Proteção e Avaliação das Competências Essenciais (PACHECO,
2010).

4.3. Bioeconomia e Biotecnologia
Já com várias definições de diferentes níveis de complexidade a biotecnologia
não é algo novo, já que processos como a fermentação têm sido usados pela
humanidade já há muitos séculos, porém para os objetivos deste trabalho, focamos
no que se convenciona chamar de “biotecnologia moderna”. Como produto de
trabalhos da Organização das Nações Unidas – ONU, na Convenção sobre
Diversidade Biológica, “Biotecnologia” significa qualquer aplicação tecnológica que
utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou
modificar produtos ou processos para utilização específica (ONU, 1992).
Entendendo biotecnologia como sendo: “A aplicação da ciência e tecnologia
aos organismos vivos, bem como suas partes, produtos e modelos, para alterar
materiais vivos ou não vivos para a produção de conhecimento, bens e serviços”,
tanto os países componentes da Organisation for Economic Co-operation and
Development - OECD, quanto os países em desenvolvimento, enfrentam uma série
de desafios ambientais, sociais e econômicos. Fatores diversos como o aumento da
renda, particularmente nos países em desenvolvimento, aumentam a demanda por
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cuidados de saúde e por produtos agrícolas, florestais e de pesca. Ao mesmo
tempo, muitos dos ecossistemas do mundo que apoiam as sociedades humanas são
superexplorados de forma insustentável. A mudança climática pode exacerbar esses
problemas ambientais, afetando negativamente o abastecimento de água e
aumentando a frequência da seca. A biotecnologia oferece soluções tecnológicas
para muitos dos problemas de saúde e recursos enfrentados pelo mundo. A
aplicação da biotecnologia à produção primária, à saúde e à indústria poderia
resultar em uma “bioeconomia” emergente, na qual a biotecnologia contribui para
uma parcela significativa da produção econômica. Seguindo essa visão a OECD, em
um estudo prospectivo que aponta como será o desenvolvimento da Bioeconomia
em 2030, partindo da situação atual, na qual a biotecnologia envolve três principais
campos de aplicação: a biotecnologia industrial, a produção primária e a saúde
humana. Este estudo aponta algumas bases fundamentais para o desenvolvimento
de todas essas frentes, a saber: o conhecimento avançado dos genes e dos
processos celulares complexos, do uso de biomassa renovável, da integração
multissetorial, e da biotecnologia aplicada (OECD, 2009).
4.4. Biofármacos
Fármaco é uma substância terapêutica usada para tratar, prevenir ou curar
doenças. Sendo algum composto químico o mais frequentemente utilizado, como é o
caso de analgésicos, antibióticos, antidepressivos e medicamentos para a pressão
arterial. Esses produtos tradicionais são originados sinteticamente e possuem
estruturas químicas definidas, pouco complexas, de forma que possam ser
facilmente reproduzidas. O ingrediente ativo possui uma estrutura química e um
tamanho pequeno em comparação com moléculas grandes e complexas, como
proteínas. Por seu turno, o biofármaco é a designação que foi dada a medicamentos
originados a partir de processos biotecnológicos, nos quais o princípio ativo do
medicamento é obtido através do emprego industrial de micro-organismos (células
ou bactérias, por exemplo) ou células modificadas geneticamente. A Comissão
Europeia (2013) se refere a medicamentos biológicos, ou “biofarmacêuticos”,
englobando as proteínas (hormônios, enzimas ou anticorpos monoclonais), os
produtos derivados do sangue, os medicamentos imunológicos (como soros e
vacinas), os alérgenos e os produtos de tecnologia avançada, tais como os
medicamentos de terapia genética e celular, estando muito associada à manipulação
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genética. Por essa razão, a indústria começou a ganhar maior espaço a partir do
desenvolvimento da engenharia genética (especialmente após a técnica de
hibridoma).

Figura 2 - Principais diferenças entre fármacos tradicionais e biofármacos
Fonte: Interfarma (2012)

Os componentes mais estudados na produção de biofármacos são os
anticorpos monoclonais, hormônios e muitas outras proteínas com atividades
terapêuticas relevantes. Um medicamento biotecnológico deve ser injetado ou
infundido no corpo, a fim de proteger sua estrutura complexa – a via oral, devido à
digestão, pode quebrar suas estruturas complexas. Atualmente, há biofármacos no
tratamento de anemias, hepatites, controle da rejeição de transplantes, cânceres,
doenças autoimunes e algumas doenças do metabolismo (SALERNO et al., 2018).
4.4.1. Processo de produção de biofármacos
A biotecnologia e a farmacêutica começaram como campos separados, na
farmacêutica os avanços dependiam da química e da microbiologia; na
biotecnologia, os avanços dependiam da biologia molecular. A biotecnologia
moderna fez com que a indústria farmacêutica passasse por um processo de
reorganização, onde as bases de conhecimento entre as firmas e os setores estão
se convergindo. Porém, ainda que os métodos empregados para a identificação de
problemas médicos sejam idênticos, as competências chave requeridas para o
desenvolvimento dos produtos são agora fundamentalmente diferentes (QUÉRÉ,
2003).
Radaelli (2006), para ilustrar a diferença entre a cadeia de valor clássica da
indústria farmacêutica, integrada verticalmente, versus a atual cadeia de valor, que é
baseada largamente em terceirizações, criou uma imagem cuja adaptação está
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abaixo, onde são colocadas lado a lado as duas distintas formas de organizar a
cadeia de valor do desenvolvimento de fármacos, onde as setas horizontais na
figura abaixo denotam a abrangência de cada cadeia de valor:

Figura 3 - A cadeia farmacêutica integrada e a nova cadeia de valor
Fonte: Adaptado de Radaelli (2006)

Vanderleia Radaelli, ao descrever as mudanças de configuração que
ocorreram na indústria farmacêutica, escreve que a grande empresa farmacêutica
praticava a integração vertical por motivos apenas econômicos, e assumia todos os
riscos dos desenvolvimentos in-house. Porém, atualmente, as alianças e os acordos
estratégicos representam uma nova forma de organizar inovação, de modo que a
divisão de trabalho se tornou condição imprescindível para manter posições
competitivas adequadas (RADAELLI, 2006).
O desenvolvimento da biotecnologia não se manifesta apenas na criação de
um novo padrão de pesquisa, mas também na criação de um novo nicho
organizacional. Enquanto na farmacêutica o processo era feito a partir de screening
aleatório, sob a biotecnologia, o processo é racionalmente estruturado por
tecnologias com múltiplas frentes de screening (3D, gene específico, in vitro) a fim
de que se encontre num menor tempo possível a “chave certa para a porta”. Ou
seja, a biotecnologia com suas técnicas avançadas de busca faz um entendimento
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da estrutura molecular de ambas, chave e porta o que acelera o desenvolvimento de
novos medicamentos para as empresas farmacêuticas (RASMUSSEN, 2008).
A produção industrial do biofármaco é um processo complexo. Isso se deve
ao fato de serem utilizados organismos vivos para sua produção, o que requer
condições específicas para que produzam produtos consistentes. A consistência do
processo produtivo é vital, pois pequenas variações nas etapas podem resultar em
alterações do produto, que prejudicam a eficácia ou segurança do medicamento.
Segundo informações da Comissão Europeia (2013), são necessários 250 ensaios
em processo na fabricação de um medicamento biológico, em comparação com uma
média de cinquenta de uma molécula pequena de um medicamento tradicional. Os
biofármacos mais explorados atualmente são as proteínas terapêuticas (mAbs,
peptídeos, proteínas recombinantes) e podem ser produzidos através de diferentes
plataformas, a depender do tipo de proteína desejada. Podem ser usados sistemas
de expressão de não mamíferos (bactérias, plantas, insetos) e sistemas de
expressão em mamíferos. Estes últimos contêm as condições mais aptas para
produzir proteínas complexas, devido a similaridades com o organismo humano. A
produção, qualquer que for o sistema de expressão, necessita de conhecimentos em
processos

biológicos

fermentativos,

sistemas

de

purificação

de

altíssima

performance, metodologias de controle de qualidade de altíssima sensibilidade e
diversidade, entre muitos outros temas, conforme relatado por Carlos Alberto Melo
(MELO, 2010).
Os anticorpos podem ser produzidos in vitro (em meios de cultura) ou in vivo
(no líquido ascítico no abdômen de camundongos). O processo de fabricação in vitro
começa com cultura celular. Células são inicialmente colocadas em placas de Petri
ou frascos contendo um caldo líquido com os nutrientes de que necessitam para seu
crescimento. Durante o processo de expansão, as células são transferidas
sequencialmente para biorreatores. Controles rigorosos são necessários para
garantir a qualidade e consistência do produto final: temperatura, pH, concentração
de nutrientes e níveis de oxigênio. São realizados testes frequentes para evitar a
contaminação por bactérias, leveduras e outros micro-organismos. Após o processo
de crescimento, a proteína desejada é isolada das células e dos meios de
crescimento. Várias tecnologias de filtragem são usadas para isolar e purificar as
proteínas com base em seu tamanho, peso molecular e carga elétrica. A proteína
purificada é tipicamente misturada com uma solução estéril que pode ser injetada ou
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infundida. As etapas finais são preencher frascos ou seringas com doses individuais
do medicamento consumado, rotulá-los, embalá-los e disponibilizá-los para o
mercado (SALERNO et al., 2018).
Em fármacos, cujo processo é mais controlável por se tratar de uma molécula
mais simples, do que seria no caso dos Biofármacos, o tempo total de pesquisa até
a aprovação de uma nova molécula, pode durar até 15 anos (INTERFARMA, 2018).
21,5% do Orçamento

Descobrimento
da droga

Ensaios
Pré-clínicos

250
Moléculas
5.000 a 10.000
Moléculas

Mais de 65% do Orçamento

Ensaios
Clínicos
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Ensaios
Clínicos
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Ensaios
Clínicos
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05
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Farmacovigilância

Testes
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01 Molécula
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40% chance
de sucesso
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01 a 02 anos

50% chance
de sucesso

Permanente
Chance de Retorno
do Investimento 1:3

Figura 4 - Etapas da produção de fármacos
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados de Interfarma (2018)

Os biossimilares, que em termos de biofármacos seriam os análogos ao que
os genéricos são para fármacos, são versões propostas com base em outros
produtos biológicos já existentes, geralmente já patenteados. Precisam passar por
aprovações do órgão regulador e o processo é muito mais complexo que no caso
dos genéricos (químicos), pois geralmente se realizam testes clínicos, o que
encarece seu preço final. O seu mercado ainda é recente e deve crescer nos
próximos anos (SALERNO et al., 2018).
4.4.2. Etapas de produção de produtos biológicos
Conforme Reis, uma estratégia viável para a indústria brasileira agregar valor
nas etapas mais relevantes da cadeia e se capacitar para desenvolver produtos
inovadores no longo prazo, é a internalização de competências produtivas
relacionadas à biotecnologia moderna, acompanhada pelo adensamento da cadeia
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de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos, particularmente
naquelas etapas que as instituições nacionais forem competitivas. (REIS et al.
(2010).
Para elencar as competências na produção de produtos biológicos é preciso
considerar as etapas do processo, as tecnologias e os conhecimentos a elas
associados. Na Figura 5, são exibidas as principais etapas de desenvolvimento de
um produto biológico, bem como os trabalhos envolvidos para transformação e
agregação de valor do que será neste trabalho considerado o processo chamado de
pré-desenvolver produto biológico, sendo detalhado a partir das informações de
competências que a equipe da ICT em estudo já detém, bem como as que ainda
precisam ser desenvolvidas. Ao mapear o estágio competitivo da cadeia de P&D em
biotecnologia no Brasil, Pimentel et al. (2013), assevera que para os próximos anos,
as maiores oportunidades da indústria se concentram no campo dos medicamentos
biotecnológicos. (PIMENTEL et al., 2013).

Figura 5 - Etapas de desenvolvimento de um produto biológico
Fonte: Piza (2008), apud Pimentel et al., 2013.

4.4.3. Principais desafios da indústria de biofármacos
Conforme Gadelha e Romero (2007), a área da saúde apresenta elevado
potencial de atendimento de demandas sociais, e parcela pujante da economia,

28

onde o domínio da biotecnologia moderna está diretamente relacionado com a
melhoria da qualidade de vida para a sociedade brasileira, seja pela redução da
dependência tecnológica, seja pela eventual redução de importações e regulação de
preços possível com o desenvolvimento de tecnologias nacionais (GADELHA;
ROMERO 2007).
Reis destaca que “em escala de bancada, existe uma quantidade significativa
de instituições qualificadas. Porém, conforme se avança nas etapas de
desenvolvimento de processo, reduz-se o número de atores capacitados, sobretudo
a partir da produção de lotes-piloto, quando a infraestrutura deve ser certificada em
boas práticas. O autor assevera que, atualmente, há empresas que contam com
essa estrutura internamente e há iniciativas para que essas atividades sejam
realizadas também como serviços terceirizados” (REIS et al., 2010).
Segundo Salerno, et. al., (2018), baseado em Otto, Santagostino e Schrader
(2014), as empresas de biossimilares terão desafios relacionados ao processo de
produção, no que se refere a custo, qualidade e escala, portanto, esforços no
processo de inovação e na busca de excelência operacional serão essenciais. São
elencados abaixo alguns desafios e características dessa indústria:
• Aumentar sua escala de produção para atender ao mercado crescente;
• Adotar estratégias de produção mais flexíveis, como o bioprocessamento
single-use (descartável) e instalações mais eficientes. A tecnologia de uso
único continua a crescer em detrimento dos sistemas de produção em aço
inoxidável, apesar de haver sistemas híbridos que aumentam a flexibilidade
do processo.
• Aumentar a produtividade no downstream, em particular na atividade de
purificação. Por isso há estudos para purificação contínua, com sistemas de
cromatografia contínua e um processo denominado palls cadence acoustic
separator (CAS), que usa ondas sonoras para empurrar fisicamente as
impurezas, de forma que possam ser mais facilmente removidas do
biorreator.
• Melhorias no processo como um todo: sistemas de expressão de células,
eficiência da purificação, estabilização de processo e ganho de agilidade na
produção de múltiplos produtos em poucas linhas de produção, a fim de
aumentar qualidade, produtividade e reduzir custo, ainda mais porque as
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tecnologias da área estão em estágios de ciclo de vida não suficientemente
maduros.
• Outro desafio também mencionado é a formação de mão de obra capacitada,
que atualmente já é bem escassa. Isso tende a aumentar expressivamente
com o desenvolvimento da indústria de biossimilares, faltando profissionais
para operação e processo.
4.4.4. Regulação de biofármacos no Brasil
A Anvisa definiu no Brasil, através da RDC no 55/2010, de 16 de dezembro
de 2010, ementa que dispõe sobre o registro de produtos biológicos novos e
produtos biológicos. Essa nova RDC substituiu a RDC no 315/2005, que estava
defasada em relação à regulação americana do FDA e da União Europeia, feita pela
EMA. Essa categoria de produtos biológicos novos e produtos biológicos abrange:
•

Vacinas;

•

Soros hiperimunes;

•

Hemoderivados;

•

Biomedicamentos (obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de
origem animal e/ou obtidos por procedimentos biotecnológicos),

•

Anticorpos monoclonais e

•

Medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos.

O registro de produto biológico deve ser feito pela empresa interessada junto
à Anvisa. Os principais passos são mostrados na figura 6.
Segundo Salerno et. al., (2018), essa resolução possui muitos elementos em
comum com as normas internacionais. Ela se diferencia com a definição única e
abrangente de “produtos biológicos” e, na aprovação, os produtos biológicos não
novos podem ser aprovados em duas rotas diferentes. Uma delas, sem o exercício
de comparabilidade, é denominada “via individual”, reduzindo-se a quantidade de
documentação necessária – o produto fica definido como “alternativas não
biossimilares”. A outra via é por comparabilidade, correspondendo à denominação
de biossimilar.
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Figura 6 - Fluxo para registro de Produtos Biológicos na Anvisa
Fonte: Página da Anvisa na internet, 2019
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunt
o=1619&sArea=Medicamento, acessado em maio de 2019.

4.4.5. Biossimilares
O termo biossimilar não foi incluído na legislação. Entretanto, os biossimilares
são definidos como produtos biológicos registrados pela via de desenvolvimento por
comparabilidade, que é a via regulatória utilizada por um produto biológico para
obtenção de registro na qual foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos
de qualidade, eficácia e segurança, entre o produto desenvolvido para ser
comparável e o produto biológico comparador.

Figura 7 - Vias regulatórias de biológicos segundo Anvisa RDC nº55/2010
Fonte: (INTERFARMA, 2018)
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Em 2012, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) definiu que: um
medicamento biológico similar, também conhecido como “biossimilar”, é um
medicamento que é similar a um medicamento biológico que já tenha sido
autorizado, chamado “medicamento de referência”. A substância ativa de um
medicamento biossimilar é uma substância ativa biológica conhecida e similar à do
medicamento de referência. É expectável que um medicamento biológico similar e o
seu medicamento de referência tenham o mesmo perfil de segurança e eficácia e
sejam, geralmente, usados para tratar as mesmas condições.
A legislação utilizada para o registro de biossimilares no Brasil junto à
ANVISA é a Resolução RDC nº 55, de 16 de dezembro de 2010. Devem ser
apresentados, dentre outros requisitos, estudos comparativos entre o biossimilar e o
produto biológico comparador contendo informações suficientes para predizer se as
diferenças detectadas nos atributos de qualidade entre os produtos resultam em
impactos adversos na segurança e eficácia do biossimilar.
A OMS divulgou recomendações e diretrizes, em 2009, para análise de
bioterapêuticos similares, evidenciando assim suas características. Segue um
resumo, segundo informações do Guia Interfarma ano 2017:
1) As normas regulatórias vigentes para os genéricos não se aplicam aos
biossimilares.
2) A análise dos biossimilares deve basear-se em extensa documentação
sobre manufatura, qualidade, eficácia e segurança clínica.
3) Estudos comparativos em relação ao produto de referência são sempre
necessários, incluindo estudos não clínicos (ou pré-clínicos) e clínicos.
4) Os estudos comparativos devem ser planejados com capacidade de
detectar diferenças e seguir as metodologias de não inferioridade ou equivalência
em relação ao produto de referência.
5) A imunogenicidade deve ser sempre investigada
6) Programas de farmacovigilância e gerenciamento de risco devem ser
submetidos com o pedido de registro e implementados após aprovação.
De uma forma geral, um biossimilar pode ser desenvolvido após o vencimento
da patente de um biofármaco, permitindo que as empresas desenvolvam versões do
original. O processo é análogo ao que ocorre com o medicamento genérico,
entretanto o conceito de medicamento genérico não se aplica aos biossimilares, uma
vez que estes estão sujeitos a regimes regulatórios diferentes. Diferente dos
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genéricos, que são produtos idênticos aos fármacos originais, nos medicamentos
biológicos, que são geralmente macromoléculas, os biossimilares dificilmente são
iguais, como o próprio nome diz, são similares, necessitam de grande capital para
criação de instalação de produção, além de se exigir mão de obra bastante
especializada para controlar e gerenciar os processos produtivos pela complexidade
da manipulação de micro-organismos. (SALERNO et al., 2018)

Figura 8 - Requerimentos regulatórias para biológicos e novos não novos
Fonte: (INTERFARMA, 2018)

Os principais requisitos que devem ser apresentados, segundo a Anvisa, são
estudos comparativos entre o biossimilar e o produto biológico comparador,
contendo informações suficientes para predizer se as diferenças detectadas nos
atributos de qualidade entre os produtos resultam em impactos adversos na
segurança e eficácia do biossimilar. A Anvisa aprovou o primeiro biossimilar no
Brasil em abril de 2015, a partir do Remsina (infliximabe), um anticorpo monoclonal.
O medicamento biológico foi aprovado pela agência a partir de estudo de
comparabilidade com o produto de referência (Resolução Normativa RDC no
55/2010). A empresa Pfizer detém os direitos de comercialização do produto no
Brasil e em vários outros países (SALERNO et al., 2018)
4.5. Cadeia de Agregação de Valor da bioeconomia
No estudo prospectivo agenda para Bioeconomia 2030 a OECD (2009)
aponta que, a integração entre os campos de aplicação e as cadeias de valor
agregadas podem levar a uma maior eficiência e economias de escala na utilização
comercial da biotecnologia. A prospecção de futuro revela que o desenvolvimento da
bioeconomia deverá ser impactado pelo apoio público à aprimoramentos na

33

regulação, na legislação de propriedade intelectual, atitude social e no esforço de
pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I (OECD, 2009).
Também baseado na prospectiva 2030 da OECD, foi desenvolvido junto à
Confederação Nacional da Indústria – CNI em parceria com a Harvard Business
Review - HBR, estudo que aponta que reforça a bioeconomia como uma
oportunidade real para o Estado Brasileiro, passando obrigatoriamente pelo respeito
à sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais, além da busca constante
por garantir a competitividade da indústria nacional frente no mercado global.
Buscando a visão de uma cadeia de valor integrada o estudo adota (HARVARD
BUSINESS REVIEW, 2013). Segundo o capítulo 3 do estudo conduzido pela
Harvard Business Review em parceria com a Confederação Nacional da Indústria,
CNI:
“O ponto de partida da Agenda é reconhecer que o desenvolvimento
de soluções inovadoras no campo das biociências é ancorado no
conhecimento. Torna-se necessário fortalecer e ampliar a base de recursos
humanos e a infraestrutura laboratorial para perseguir linhas de pesquisas
avançadas relacionadas principalmente com a biologia sintética, genômica,
proteômica e de biomateriais. O objetivo é gerar uma massa crítica de
pesquisadores qualificados para que novos talentos e lideranças científicotecnológicas possam emergir no Brasil. Neste sentido, talvez seja
necessário criar ou reforçar, em bases competitivas e meritocráticas, um
conjunto mais restrito de grupos de pesquisa altamente qualificados,
facilitando sua articulação com instituições internacionais de alto renome, de
modo que esses grupos também se tornem referência na fronteira da
bioeconomia. A bioeconomia é uma oportunidade real para o país. Deve
contemplar interesses do Estado brasileiro, alinhados com os setores
empresarial, acadêmico e a sociedade civil, pautando-se pelo respeito à
sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais, além de garantir a
competitividade da indústria nacional frente no mercado global. A
abordagem da Universidade de Wagegingen na Holanda para a cadeia de
valor em Bioeconomia possui elementos importantes para um país como o
Brasil, dado o seu perfil, conforme se constata pela figura que segue”.
(HARVARD BUSINESS REVIEW, 2013).
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Figura 9 - Esboço da Cadeia de Valor em Bioeconomia
Fonte: Harvard business review, (2013)

4.6. Empresas de Biotecnologia no Brasil
Desde a década de 80, o tema de biotecnologia tem sido contemplado em
diferentes políticas públicas de estímulo, entre os instrumentos de fomento ao
desenvolvimento da área podemos destacar: o Fundo setorial de Biotecnologia, e a
partir de 2004, o status de área estratégica e portadora de futuro com a Política
Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), seguida Política de
Desenvolvimento Produtivo (2008) e o Plano Brasil Maior (2011).
Na disposição geográfica das empresas com atividades biotecnológicas no
Brasil, em 2013, apresentou-se uma forte concentração no estado de São Paulo. A
região Sudeste figurou em destaque com os três estados de maiores quantitativos,
somando 79% do total nacional. No Nordeste, Pernambuco e Ceará estão os
principais polos pelo número de empresas, respectivamente, enquanto na região
Norte nenhum estado apresentou representatividade no segmento.

Figura 10 - Empresas com Atividades Biotecnológicas no Brasil, por Município
Fonte: FIEC, 2016a
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4.7. Rotas estratégicas setoriais 2025 na prospecção da FIEC
O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC) tem
como missão fortalecer a indústria e incentivar o desenvolvimento econômico do
Ceará, estimulando a competitividade, gerando novos negócios e fortalecendo
vínculos institucionais. Um importante passo nessa direção é unir esforços com
todos os interessados em construir, de maneira participativa e com olhar sistêmico,
estratégias e instrumentos de ação que possam subsidiar o desenvolvimento
econômico cearense.
Nesse

ensejo,

o

Sistema

FIEC

implementou

o

Programa

para

Desenvolvimento da Indústria, que tem como objetivo contribuir com uma estratégia
de crescimento de longo prazo, definindo as principais potencialidades do Estado e
os respectivos caminhos para o melhor aproveitamento desses diferenciais, por
meio de um debate articulado entre setor privado, poder público, academia,
sociedade e entidades de apoio, incentivando o fortalecimento da inovação e da
sustentabilidade nas estratégias empresariais. O alicerce do programa foi construído
em 2014, com a realização do projeto Setores Portadores de Futuro para o Ceará,
que teve como objetivo identificar setores e áreas portadores de futuro para a
indústria cearense capazes de situar o Estado em uma posição competitiva em nível
nacional e internacional em um horizonte temporal de dez anos (FIEC, 2016a).
Em continuidade ao projeto Setores Portadores de Futuro, na perspectiva de
fortalecer a malha industrial do Estado e dar prosseguimento ao processo de
promoção da competitividade, o Sistema FIEC implementa o projeto Rotas
Estratégicas Setoriais. Para otimizar o processo de operação, neste projeto os 17
setores identificados como promissores para o desenvolvimento do Estado foram
reagrupados em 13 rotas estratégicas, como apresentado na ilustração a seguir:
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Figura 11 - Rotas Estratégicas Setoriais 2025
Fonte: (FIEC, 2016a)

As Rotas Estratégicas Setoriais sinalizam os caminhos de construção do
futuro para os setores e áreas identificados no projeto Setores Portadores de Futuro,
considerados como os mais promissores da indústria do Ceará para o horizonte de
2025 (FIEC, 2016a). Nesse contexto, os objetivos específicos são:
• Construir visões de futuro para cada um dos setores e áreas selecionados;
• Elaborar agenda convergente de ações de todas as partes interessadas
para concentrar esforços e investimentos;
• Identificar tecnologias-chave para a indústria do Ceará;
• Elaborar mapas com as trajetórias possíveis e desejáveis para cada um
dos setores ou áreas estratégicas.
Dentre os vários artefatos e documentos do Programa de Desenvolvimento
da Indústria da FIEC, para fins deste trabalho, tem maior relevância o documento
intitulado de Agenda Prioritária, que apresenta a conclusão das fases de priorização
e aprofundamento das ações propostas na Rota Estratégica 2025 do setor de
Biotecnologia. A agenda contempla as ações prioritárias para solucionar os
principais entraves do setor.
Também relevantes informações estão contidas no documento Masterplan,
no contexto de implantação das Rotas Estratégicas, onde estão elencados os
elementos da agenda para a rota biotecnológica no estado do Ceará, visando
contribuir para a competitividade dos setores estratégicos do Ceará por meio de:
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• Implantação da estratégia de desenvolvimento setorial com agenda
prioritária de ações;
• Apoio à realização de compromissos entre atores públicos e privados para
realização de atividades estratégicas para o segmento;
• Disseminação de informações estratégicas para a tomada de decisões,
desenvolvimento de projetos, serviços e planejamentos de instituições de
apoio ao setor;
• Assessoria a governanças e lideranças setoriais por meio da projetização e
aprofundamento de ações, levantamento de iniciativas, demandas e
informações;
• Criação e monitoramento indicadores de competitividade setorial e métricas
de acompanhamento da implementação da agenda estratégica;
• Subsídios à adequação da oferta de serviços de entidades parceiras às
demandas do setor.
A primeira etapa do desdobramento das ações propostas no Roadmap foi a
priorização das ações, realizada em um painel de especialistas, ou seja, uma
reunião participativa, desse modo, avaliou-se cada uma das ações considerando os
critérios de viabilidade e importância. A fase seguinte consiste no aprofundamento
das ações priorizadas, e objetiva especificar as diretrizes das ações, em termos de
quais oportunidades ou barreiras aquela ação deve enfrentar e quais os resultados
esperados a partir de seu desenvolvimento. Nesta fase também serão mapeados os
possíveis atores envolvidos no desenvolvimento da ação. A terceira fase dedicou-se
à formulação do plano para desenvolvimento das ações prioritárias. A partir de novo
painel de especialistas, que envolveu empresários, pesquisadores, representantes
do governo e terceiro setor, bem como demais atores identificados como
estratégicos para a realização das ações contidas na agenda prioritária. Foi
idealizado e detalhado o esboço de projetos que podem realizar uma ou mais ações,
definindo seu escopo, equipe, cronograma e entregas. A etapa futura de
monitoramento das ações será realizada com o auxílio de reuniões periódicas,
conduzidas pelas coordenações de cada Masterplan setorial e com o apoio da
equipe do Projeto Masterplan da FIEC. Isso será feito a partir dos indicadores de
desempenho e, com os resultados coletados, serão realizadas correções e
adaptações aos planos de ação formulados (FIEC, 2016b).
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O desenvolvimento econômico e social através da ciência e tecnologia, tem
sido estimulado através de diversas iniciativas governamentais, dentre elas o
estabelecimento no Ceará, do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde – PITS,
empreendimento no qual a Fiocruz Ceará é pioneira com a instalação de uma
Unidade voltada à Biotecnologia e Atenção em Saúde. Dentro do mesmo contexto
do estabelecimento desse novo ecossistema de inovação, a Federação das
Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, conduz atualmente o Programa para
Desenvolvimento da Indústria, que objetiva:
“Contribuir com o crescimento de longo prazo, definindo as principais
potencialidades do Estado e os respectivos caminhos para o melhor
aproveitamento desses diferenciais, por meio de um debate articulado entre
setor privado, poder público, academia e entidades de apoio, incentivando o
fortalecimento da inovação e sustentabilidade no contexto empresarial. A
partir dessa estratégia de desenvolvimento se articulará uma atuação
conjunta, fortalecendo as diversas contribuições dos agentes para o
aumento da competitividade setorial, o crescimento de setores intensivos
em tecnologia e conhecimento, bem como para a reorientação de setores
tradicionais, induzindo um ambiente de negócios moderno e dinâmico como
diferencial competitivo do Ceará”.

Nos projetos que compõem o Programa para Desenvolvimento da Indústria
possuem os seguintes vetores de ativos:


Prospecção de Futuro para a Competitividade Setorial



Inteligência Competitiva



Cooperação para o Desenvolvimento Industrial
No âmbito da Prospecção de Futuro para a Competitividade Setorial, se

busca:
“reorientar o desenvolvimento industrial através da identificação de setores
e áreas estratégicas para o desenvolvimento do Ceará, das tendências
tecnológicas mundiais e da prospecção de perfis profissionais que serão
demandados no futuro, permitindo a construção coletiva de visões de futuro
setoriais, envolvendo setor produtivo, academia, governo e sociedade,
subsidiando assim a identificação de entraves e a ação antecipada
necessária para dispor os setores industriais em posição competitiva
nacional e internacional”.

Essa prospecção presenta os seguintes projetos:


Setores Estratégicos (Realizados)



Rotas Estratégicas Setoriais (Realizados)
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Masterplan (Em andamento)



Perfis Profissionais do Futuro (Em andamento)
Para mais detalhes sobre as informações acima consultar (FIEC, 2016a,

2016b, 2017).
Segundo o trabalho de Rotas Estratégicas da FIEC, as tecnologias-chave do
Setor de Biotecnologia foram identificadas no processo de construção da Rota
Estratégica Setorial e dizem respeito a tendências tecnológicas já estabelecidas, em
desenvolvimento ou ainda emergentes que podem ser incorporadas em todos os
segmentos que compõem o setor (FIEC, 2017).
Consideradas como impulsionadoras para a PD&I setorial, essas tecnologias
precisam ser de domínio da indústria para assegurar a sobrevivência, o
desenvolvimento e a competitividade do setor. A seguir, são apresentadas as
tecnologias-chave mapeadas de acordo com a visão proposta para o Setor de
Biotecnologia (FIEC, 2017).
Em Saúde, as tecnologias-chave indicadas pelo estudo da FIEC foram:


Ativos da Biodiversidade: aproveitamento de forma sustentável dos
ecossistemas

que

compõem

a

biodiversidade

regional

para

o

desenvolvimento de produtos.


Big Data: geração de informações dinâmicas a partir do cruzamento de um
grande volume de dados provenientes de múltiplas fontes, permitindo a
previsão de eventos e comportamentos para tomada de decisão.



Bioética e Biossegurança: conjunto de princípios, valores e ações de
segurança para atividades que envolvem organismos vivos, bem como para
atividades relacionadas a tecnologias emergentes.



Bioimpressão 3D: pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de
manufatura aditiva capazes de imprimir material biológico e, com isso,
produzir tecidos e órgãos humanos.



Biomateriais: desenvolvimento e aplicação de materiais que interagem com
sistemas biológicos, agindo sobre ou sofrendo a ação deles com diferentes
graus de intensidade, de forma apropriada e sem causar efeitos negativos.



Bioinformática: ampliação de pesquisas e do desenvolvimento em tecnologia
da informação para responder perguntas complexas em biologia.
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Bioprospecção: difusão de pesquisa de material biológico com o propósito
de explorar os recursos genéticos, que permitem conhecer a biodiversidade
e todas as potencialidades de determinado local, com vistas à identificação
de substâncias e organismos à busca de propriedades e características que
possam ser utilizadas pela biotecnologia.



Células-tronco:

ampliação

das

pesquisas

com

células-tronco

para

regeneração de órgãos e tratamento de doenças.


Convergência Tecnológica: interação de distintas áreas do conhecimento,
tendo como resultado a criação de novos campos científico-tecnológicos e
de oportunidades de inovação, como a convergência NBIC, ligada à
interação entre as Nano, Bio, Info e Cognotecnologias.



Farmacogenética: utilização de informações acerca das relações entre as
características genéticas dos indivíduos e as diferentes respostas aos
fármacos, visando a maior efetividade dos medicamentos e a redução de
seus efeitos indesejados.



Inovação Aberta: associação entre atores (empresas, institutos de
pesquisa, universidades e outros) para o desenvolvimento de inovações em
projetos comuns.



Nanotecnologia: tecnologia capaz de sintetizar, manipular e caracterizar a
matéria nos níveis molecular e atômico, objetivando desenvolver e aprimorar
materiais, substâncias e produtos. No campo da Biotecnologia, a
nanotecnologia pode auxiliar, por exemplo, no processo de liberação ativada
e controlada dos fármacos em local predeterminado.



Nutrigenômica:

ampliação

de

conhecimentos

multidisciplinares

que

analisam as relações entre o genoma e a nutrição, buscando entender como
ocorre a influência da dieta na expressão dos genes ao longo do tempo.


Tecnologias Ômicas: avanço no desenvolvimento de tecnologias capazes
de realizar análises em níveis moleculares, para conhecer as interações
genômicas e os processos de sintetização dentro das células.



Universidade-Empresa: processos de interação entre instituições de
pesquisa, universidades e organizações produtivas.

4.8. Sistematização de informações para planejamento tecnológico
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Embora, conforme Antunes (2002), os registros iniciais de utilização
sistematizada das informações como ferramenta estratégica já existem desde a
década de 50, com a intensificação da Era da Informação o acesso a dados tem sido
facilitado e a necessidade de conhecimento como motor da inovação hoje é óbvia.
Como campo de estudo em expansão, ainda não há muita uniformidade ou
consenso estão disponíveis na literatura uma diversidade de métodos e técnicas,
para o processo referente à: levantar, tratar, analisar e sintetizar informações sobre
conhecimento e tecnologias.
Sem pretensão de exaurir o assunto, neste trecho procuramos minimamente
situar cada fase desse processo de gerenciamento de informações tecnológicas. A
seguir, para permitir um maior discernimento entre termos muito semelhantes, estão
elencados os principais termos normalmente utilizados, em uma ordenação
crescente de abrangência e complexidade, indo desde o monitoramento passivo
realizado pelas buscas em estado da arte e estado da técnica, até a elaboração de
estudos de futuro de abrangência nacional ou até mundial como as iniciativas de
Foresight empreendidas predominantemente por países mais desenvolvidos, como
Reino Unido, Estados Unidos e Japão.
4.8.1. Relatórios Cenários Patentários (Patent Landscape Reports – PLRs)
Informações sobre patentes podem revelar tendências e nos ajudar a
entender como uma tecnologia está se desenvolvendo e quem são os principais
participantes. Segundo Trippe (2015), os Relatórios de Cenários de Patentes, ou
Patent Landscape Reports (PLRs) apoiam a tomada de decisões informadas e são
projetados para atender com eficiência as preocupações associadas à tomada de
decisões de alto risco em várias áreas da tecnologia, aumentando o grau de
confiança relacionado. Por muitos anos os decisores operaram com base em redes
pessoais e intuição.
Com a utilização de análises de patentes e PLRs, é possível que essas
decisões críticas sejam tomadas com abordagens baseadas em evidências e
baseadas em dados que forneçam escolhas informadas e mitiguem as associadas
aos riscos de decisão (TRIPPE, 2015).
4.8.2. Monitoração tecnológica
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Segundo Ribeiro et al. (2018), a monitoração é considerada um método de
coleta e de organização da informação e pode envolver o acompanhamento de
incertezas científicas, tecnológicas, econômicas e sociais. Representa um processo
contínuo de mapeamento e de acompanhamento do ambiente de atuação de uma
organização, através da aplicação de técnicas de inteligência competitiva para
acompanhamento de um determinado assunto, de atores, dentre outros. A
monitoração do ambiente externo é um processo contínuo, que envolve o
acompanhamento dos cenários para identificar necessidades de alterações diante
dos movimentos observados. É importante monitorar dois níveis: o ambiente mais
remoto (para identificação de sinais e tendências que afetem a empresa de forma
direta ou indireta, possibilitando a construção de cenários alternativos e a
identificação de oportunidades e de ameaças); e o ambiente mais ligado aos
negócios da empresa (analisar a área de atuação, contemplando concorrentes,
clientes, fornecedores, regulamentações) (RIBEIRO et al., 2018).
O monitoramento pode ser feito a partir de diversas fontes de informação,
como publicações científicas, patentes, relatórios de empresas ou eventos
especializados nos temas correlatos.
4.8.3. Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT)
Segundo publicação do Ministério da Saúde, o Monitoramento do Horizonte
Tecnológico (MHT) é uma das etapas de um sistema de avaliação de tecnologias
novas e emergentes com possibilidades de repercussão econômica, na prática
clínica e na organização de serviços. A partir da década de 1980 começaram a ser
desenvolvidos os Sistemas de MHT. Uma metodologia de MHT tem um papel
fundamental no tema de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), nesse contexto
a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) foi
responsável, no ano de 2011, pela publicação do trabalho “Monitoramento do
Horizonte Tecnológico no âmbito da REBRATS: Proposta Preliminar”. No documento
foram publicadas as discussões realizadas sobre as etapas do processo de MHT, de
acordo com a proposta da rede internacional EuroScan de 2009 (SIMPSON et al.,
2009), na perspectiva do sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2018).
4.8.4. Mapeamento rotas tecnológicas (Technology Roadmapping-TRM)
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Já o mapeamento de rota tecnológica, tradução livre de Technology
Roadmapping – TRM fazem parte das ferramentas que emergiram, a partir da
utilização inicial na década de 70 na Motorola, visando explorar a dinâmica das
tecnologias emergentes nas indústrias, em um horizonte de longo prazo e,
especialmente, desenvolver, implementar e executar mapas estratégicos de modo a
alinhar a estratégia da empresa às suas capacidades tecnológicas.
Borshechiver (2016) propõe uma metodologia, dividida em 3 etapas
principais, onde a primeira etapa, chamada de pré-prospectiva, trata da aquisição do
conhecimento prévio que qualquer tema requer do analista, para acumular um certo
senso crítico e coerência na futura seleção dos documentos, que serão estudados
mais a fundo, e quando se realizam buscas para formar uma visão geral do estado
da arte, bem como a definição das palavras-chave.
A segunda é a Etapa Prospectiva propriamente dita, iniciada pela busca
orientada de documentos, conforme a estratégia definida na etapa anterior, após
esta pesquisa os resultados são analisados e informações são esquematizados em
uma base de dados para que seja facilitada a estruturação posterior do roadmap.
Por fim, a terceira etapa, que é a pós-prospectiva, é onde um mapa é
construído de forma a organizar as informações, destacando visualmente os
aspectos mais relevantes do estudo em questão, como também suas inter-relações
pautadas nas informações levantadas durante todo o estudo.

Figura 12 - Metodologia para construção de roadmap tecnológico
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Fonte: Borschiver, 2016
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De acordo com os vários tipos de informações a serem expostas no roadmap
ele pode assumir qualquer forma ou disposição, de forma ilustrativa, Bernal (2009)
enumera 08 tipos de roadmaps, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 13 - 08 Tipos de Roadmap
Fonte: Adaptado de Bernal, 2009.

4.8.5. Prospecção para estudos de Inteligência Competitiva
Muitos termos são utilizados como sinônimos ou de forma complementar aos
conceitos de Inteligência Competitiva e de Foresight. De uma forma geral, a
prospecção tecnológica usa diferentes atividades e/ou métodos de captação,
tratamento e análise de informações para subsidiar os processos de tomada de
decisão. A Inteligência Competitiva visa curto prazo, sobre tendências e atores e
foca em aspectos atuais e potenciais em relação a pontos fortes e fracos e nas
atividades de organizações que possuem produtos ou serviços semelhantes dentro
de um setor (RIBEIRO et al., 2018).
Inteligência Competitiva Tecnológica visa horizonte de longo prazo com foco
nas tendências tecnológicas, nas oportunidades e ameaças e na sua relação com as
estratégias de negócios dos concorrentes. O Forecasting é utilizado para a
identificação de futuros esperados ou prováveis a partir da evolução de informações
sobre o passado ou o presente. Enquanto, por outro lado, o Foresight se relaciona à
procura por futuros possíveis, com o propósito de antecipar eventos, sem ter
obrigatoriamente uma correlação com o presente. Está relacionado à previsão
probabilística de desenvolvimentos tecnológicos. Enquanto o termo assessment está
ligado à antecipação de impactos de tecnologias futuras na sociedade. (RIBEIRO et
al., 2018).
O Foresight é um conjunto de abordagens com horizonte de longo prazo para
tomada de decisão, envolve stakeholders, fontes de conhecimento e agentes de
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mudança considerados chave para o desenvolvimento de visões estratégicas e a
elaboração de produtos formais que podem ser codificados e disseminados. É um
processo contínuo de comunicação e de aprendizado, que amplia o questionamento
e a conscientização sobre o futuro da organização e seu ambiente.
4.8.6. Foresight Tecnológico
Segundo Ribeiro et al., (2018), o Technology Foresight diz respeito à
identificação de prioridades em C&T em relação ao futuro desenvolvimento
econômico e social, buscando reconhecer a demanda tecnológica de futuros
possíveis, prováveis ou desejados. Ribeiro destaca que os exercícios de futuro não
buscam eliminar incertezas por meio de previsões, mas sim, minimizá-las de forma a
possibilitar a tomada de decisões a partir da observação de futuros possíveis ou
desejáveis. Em Ribeiro et al. (2018), há uma síntese sobre métodos e conceitos
acerca de foresight, baseada em Irvine e Martin (1984), Coates (1985), Reger
(2001), Miles, Keenan e Kaivo-Oja (2002), Georghiou (2008), Costanzo e Mackay
(2009), Bezold (2010). Em resumo, os autores asseveram que o Foresight pode ser
definido como sendo um processo de estudos prospectivos, focado no longo prazo,
envolvendo vários atores, por meio do uso de diversas técnicas complementares
que envolvem diversos atores, que não busca adivinhar o futuro, mas tem sua
relevância em gerar visões de longo prazo como subsídio para a tomada de decisão.
O conceito de Technology Foresight inclui os elementos a seguir:
•

Análise tecnológica – que abrange a análise de tecnologias para a
competição e a posição da empresa.

•

Monitoração tecnológica – que está relacionada à observação de
tecnologias e resultados de pesquisas já existentes (estado da arte).

•

Prognóstico tecnológico – que aborda a identificação de tendências
futuras para C&T.

•

Mapeamento do ambiente tecnológico – que está ligado à identificação, à
observação e à análise de novas tecnologias fora das áreas existentes da
companhia.

Uma nova classificação proposta por Ribeiro et al., (2018) trata da
necessidade ou na possibilidade de uso de mais de uma técnica de forma conjunta e
complementar, com grifo nosso:
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•

Técnicas Primárias – técnicas consideradas básicas para a geração de
informações, podendo ser aplicadas por si só ou em conjunto com outras
para gerar informações para essas outras técnicas, como revisão
bibliográfica,

brainstorming,

brainwriting,

painel

de

especialistas,

questionários, entrevistas, workshops, análise de patentes e artigos,
análise de tendências, entre outras.
•

Técnicas Secundárias ou “dependentes” – técnicas que necessitam de
alguma outra técnica ou procedimento para coleta de dados, como:
roadmaps, cenários, identificação de tecnologias críticas, entre outras.

5. Procedimentos metodológicos
5.1. Natureza do estudo
A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa em relação à sua
abordagem e descritiva no que se refere à sua finalidade. A pesquisa consistiu na
busca por informações que permitam definir bases prévias (etapas de planejamento
e pré-prospecção) para etapas posteriores de prospecção no tema de biotecnologia.
No presente trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil
(2010), é aquela elaborada com base em material já publicado com o objetivo de
analisar posições diversas em relação a determinado assunto.
5.2. Fases de execução do estudo
As primeiras buscas para o presente trabalho foram realizadas no período de
julho de 2017 a dezembro de 2018, e a partir da leitura dos primeiros achados outras
fontes foram sendo agregadas até março de 2019.
Foram consultadas diversas fontes de informação para montar a base de
dados da pesquisa que servirá também de suporte para atividades prospectivas
futuras, além das fontes bibliográficas (artigos de revisão sobre os temas), conforme
mostrado a seguir no item 5.2, foram levantadas informações de fontes
documentais, encontradas na literatura cinza, conforme mostrado no item 5.3, e
também trabalhados produtos da atividade profissional do autor, que desde o início
do curso de mestrado teve o intento de pesquisar sobre a atuação nacional nas
indústrias de bioprodutos, informações essas mostradas no item 5.4.
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A metodologia utilizada neste trabalho foi adaptada com base nas fases de
prospecção descritas por Bahruth et al. (2006, apud Mayerhoff 2008), onde a
pesquisa bibliográfica norteou as questões relativas à cadeia de valor em
biotecnologia, e as informações de prospecções recentes serviram como a opinião
de especialistas para gerar os instrumentos de visualização. O protocolo de
pesquisa foi composto pelos seguintes passos:
5.2.1. Planejamento da pesquisa
Inicialmente foram definidos de objetivos da pesquisa de acordo com a
necessidade de trabalho do pesquisador no Núcleo de Inovação Tecnológica da
Fiocruz Ceará. Devido à necessidade de criar uma visão abrangente, porém factível
para o trabalho a abrangência do tema foi reduzida pela limitação do escopo da
pesquisa às atividades relacionadas à prospecção na produção de bioprodutos.
Depois da delimitação do escopo foi realizada coleta de informações
organizacionais estratégicas a partir de opinião dos colaboradores (contexto interno
e externo), através do levantamento de dados oriundos do último planejamento
estratégico do Escritório Fiocruz Ceará.
5.2.2. Levantamento de dados brutos
Foi escolhida como base de dados para buscas de literatura o Science Direct
e então realizada algumas buscas prévias para definição das melhores palavraschave e estratégia de busca mais adequada. Detalhes da execução e o resultados
dessa fase estão no item 6.2 deste trabalho. Foi então realizada a coleta de dados
brutos, compostos pelos arquivos de revisão encontrados a partir da estratégia de
busca definida no passo anterior. Esses artigos de revisão formaram o corpus de
dados inicial da pesquisa. À medida que a leitura dos artigos científicos foi sendo
realizada, citações e menções levaram a publicações técnicas, as quais serão
abordadas no tópico de levantamento de dados da literatura cinza.
5.2.3. Montagem de base de dados da pesquisa
Após a montagem da base de dados de trabalho através da extração de
títulos e resumos dos artigos encontrados no passo anterior, foi então realizada a
leitura e análise dos títulos e resumos com vistas a promover a seleção dos
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documentos mais relevantes, refinando assim as informações da base de dados de
trabalho da pesquisa.
5.2.4. Elaboração dos instrumentos visuais dos resultados
Na parte da pesquisa referente à estruturação da atividade de prospecção de
informações foi realizado um levantamento dos métodos, técnicas e ferramentas de
sistematização de informação.
Já no tocante aos conhecimentos sobre biotecnologia foi empreendido um
levantamento das tecnologias necessárias para suportar os principais processos
produtivos de bioprodutos, e a partir disso, elaborada uma sistematização que
representa uma proposta de organização das áreas de competências essenciais em
Bioprodutos para o âmbito local que envolve a ICT em estudo.
5.3. Levantamento de informações bibliográficas
Primeiro foi definida para a busca a base de dados do Science Direct, e em
seguida, foram determinadas as palavras-chave para pesquisar sobre as
competências essenciais e processos de pesquisa e desenvolvimento de
medicamentos biotecnológicos.
Nas buscas prévias, para definição das estratégias de busca e campo de
busca, os termos escolhidos quando usados todos juntos retornaram número
insignificante de registros (03 registros) que depois de efetuada a leitura não
continham informações relevantes pra estruturar a proposta de organização da
Cadeia de Agregação de Valor em Bioprodutos, portanto foi decidido separar as
buscas por artigos científicos em várias frentes:
a) Busca por artigos de revisão sobre competências Essenciais, foram utilizados os
termos em inglês “Core AND (Competencies OR Competency) ”.
b) Busca por artigos de revisão sobre os estágios iniciais de descoberta de
fármacos, devido à natureza da base utilizada foram utilizados os termos em
inglês “Early AND Drug AND Development”.
c) Busca por artigos de revisão sobre cadeia de valor, devido à natureza da base
utilizada foram utilizados os termos em inglês “Value AND Chain”. Neste caso
como o número de resultados foi grande demais para análise, foi utilizado
estratégia mais específica: “Value AND Chain AND Biotech”
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Como detalhe, considere-se que a ferramenta de busca do Science Direct já,
de forma implícita, entende na inserção de vários termos no campo de busca como
se estivessem unidos pelo operador booleano “AND”, retornando somente os
registros onde todas as palavras inseridas no campo de busca aparecem,
dispensando assim a utilização dos operadores booleanos nas buscas mais simples.
Para executar essas buscas utilizou-se a busca avançada disponível no endereço
www.sciencedirect.com/search/advanced.
Em seguida, foi realizada a leitura de títulos e resumos dos arquivos de
revisão, publicados dentro dos últimos 10 anos, para identificar as publicações mais
atuais. Uma vez realizada a análise dos títulos e resumos, foram descartados os
artigos que não se referiam ao tema da pesquisa, e realizou-se a leitura completa
dos documentos considerados mais relevantes no sentido de buscar uma
estruturação para a cadeia de valor em bioprodutos oriundos da biotecnologia.
5.4. Levantamento de informações na literatura cinza
Como o tema da pesquisa trata de uma atividade típica de gestão e
empreendedorismo boa parte de conteúdo relevante não costuma ser publicada na
forma de publicação científica, portanto, também foram realizadas buscas nos sites
e portais especializados no tema de Biotecnologia para buscar complementar
informações que não tenham sido publicadas na forma de artigo científico.
Sobre o processo produtivo de biofármacos e a fim de buscar por informações
de trabalhos prospectivos realizados recentemente, foram investigados dados
publicados na internet por instituições como: www.abdi.com, www.abifina.org.br,
www.portal.anvisa.gov.br, www.bio.org, www.cancer.org, www.interfarma.org.br/,
www.ipea.gov.br, www.bndes.gov.br.
Foram encontrados dados altamente relevantes, em particular foram achados
dados de trabalhos prospectivos recentes, sobre o tema de biotecnologia, alguns
ainda em andamento, mas já com rica oferta de conteúdo, que passaram a compor a
base de dados de trabalho do presente trabalho escrito.
Em particular no caso do trabalho da ABDI, o painel de respondentes da
consulta estruturada da ATS de biofármacos foi composto de 128 especialistas,
indicados pelo comitê técnico do estudo e pela ABDI. Desse total, 56 especialistas
responderam aos questionários, totalizando um índice de respostas de 43,7%. Com
uma predominância de agentes que atuam em empresas, com 59% dos
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respondentes, seguida por agentes que atuam em Instituições de ensino e pesquisa,
com 34% dos respondentes, complementada por agentes com atuação na esfera
governamental, com 7% dos respondentes. (ABDI, 2016b).
5.5. Levantamento de dados na prática profissional
A ICT que é alvo central deste estudo é o Escritório da Fiocruz no Ceará, que
nos anos recentes promoveu várias oficinas de trabalho para chegar ao conjunto de
diretrizes estratégicas para a Fiocruz no Ceará, bem como vários trabalhos para a
estruturação e início de atividades de laboratório.
O autor desta dissertação atua profissionalmente como responsável pelo
Núcleo de Inovação Tecnológica da Fiocruz no Ceará. Além das atribuições de
rotina do NIT, coube ao autor do presente trabalho a sistematização dos conteúdos
produzidos pelas várias equipes de trabalho, facilitadores e especialistas convidados
durantes as oficinas de Prospectiva de Futuro (2014 e 2015), condução e
sistematização das informações dos Diálogos Estratégicos (2016), colaboração na
estruturação dos laboratórios de biotecnologia (2016 e 2017).
6. Resultados e discussões
Apresenta-se a seguir as elaborações feitas pelo autor deste trabalho, com
base nas pesquisas realizadas, bem como na atuação profissional do autor como
responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica na ICT alvo deste estudo.
Produto da revisão bibliográfica e da leitura dos documentos mais relevantes,
foram identificadas fontes de dados de prospecções no tema de biotecnologia,
produzidas recentemente. Particular relevância foi encontrada nos estudos
conduzidos por instituições de âmbito nacional tais como: BNDES – Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, ABDI - Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e no
âmbito regional, no estudo da FIEC.
Dentre os principais achados de pesquisa, para o assunto de competências
em bioprodutos, estão as prospecções empreendidas recentemente nos trabalhos e
estudos setoriais em biotecnologia, disponíveis em: Reis et al. (2010), Reis et al.
(2011), Pimentel et al. (2013), no Programa de Desenvolvimento Para Indústria do
CNI, conduzido pela FIEC, nos documentos produzidos pela ABDI (2016), bem
como as documentações internas sobre a estratégia da ICT, das quais o autor do
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trabalho participou e construiu, a partir dos dados levantados, visões sintéticas na
forma de diagramas ilustrativos, que fazem parte dos resultados deste trabalho.
Após coleta dos dados mais relevantes nos achados de pesquisa
bibliográfica, representando técnica primária conforme classificado em Ribeiro et al.
(2018), foram geradas: a lista compilada de tecnologias relevantes para a
desenvolvimento de biomoléculas; a listagem das áreas de competências
essenciais, e estruturar os processos de trabalho.
Em seguida, a partir da seleção, análise e compilação de todos esses
instrumentos gerados no passo anterior, aplicou-se técnica secundária conforme
Ribeiro et al. (2018), para criar uma visão de cadeia de agregação de valor em
biomoléculas.
A opção de preferir adotar os dados de prospecções prévias, ao invés de
entrevistar especialistas diretamente, foi tomada devido à riqueza do conteúdo
achado nas buscas. Considerando que, no caso da ABDI participaram 128
especialistas, com 56 respondentes, e no caso da FIEC, na rota de biotecnologia
participaram presencialmente 42 especialistas, tais quantidades de pessoas e níveis
de especialidades não poderiam ser alcançadas de forma direta pelo autor. Sendo
assim, a melhor estratégia para o presente trabalho foi utilizar os dados disponíveis
referentes, oriundos desses trabalhos previamente existentes, como fontes para
geração de informações sobre as competências essenciais a serem desenvolvidas
na ICT em estudo. Tais informações compuseram as bases de dados desta
pesquisa e servirão para prospecções futuras no âmbito do NIT. Os dados de maior
interesse dentro dos estudos setoriais recentes da FIEC, BNDES, IPEA e da ABDI,
relacionados com Biotecnologia, estão exemplificados em tabelas reproduzidas que
constam nos anexos deste trabalho.
Cada um dos diferente resultados atingidos com a execução deste trabalho é
expresso nos subitens deste tópico, o resumo ilustrativo de cada análise toma forma
de vários diagramas, que serão instrumentos didáticos que resumem os
levantamentos e prospecções realizadas, e ajudam a elucidar e comunicar as
estratégias de ação da ICT em análise; as áreas de competências essenciais em
bioprodutos; proposta de organização em processos de negócio para a ICT em
estudo; e as tecnologias-chave habilitadoras para desenvolver as competências
organizacionais no PD&I de bioprodutos, formaram as bases para a delineamento da
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cadeia de agregação de valor no desenvolvimento de bioprodutos em saúde, que é
o objetivo geral deste trabalho.
6.1. Elaborações das bases da estratégia de atuação da ICT em estudo
Os resultados em síntese dessas produções nas quais o autor do trabalho
atuou compõem o planejamento de estruturação da Fiocruz no Ceará, e constam
aqui nesta dissertação como base e pano de fundo, a partir do qual serão geradas
as informações propostas no estudo pré-prospectivo, que visa uma contribuição
prática para suportar a estruturação dos processos de Planejamento Tecnológico da
ICT em análise. São os principais documentos síntese, que interessam para a préprospecção sobre bioprodutos, os elencados abaixo:
6.1.1. Visualização dos resultados e áreas de atuação da Fiocruz Ceará
Numa tentativa de identificar os Resultados buscados pela unidade foi
elaborado o diagrama abaixo, seguido das áreas de especialidade de atuação, bem
como princípios e principais produtos/serviços a serem desenvolvidos. Foi gerado
um diagrama para comunicar em forma didática a síntese do conteúdo trabalhado,
cujo resultado está exposto na Figura 14 - Resultados, áreas de atuação e principais
produtos/serviços.
6.1.2. Mapa estratégico, missão e visão da Fiocruz Ceará
A bases de atuação da ICT em estudo neste trabalho foi gerada partir de uma
série de trabalhos participativos, compostos por quatro oficinas, além de mais uma
oficina específica de definição de Missão e Visão, onde foi realizada análise SWOT
e aplicada metodologia de análise de cenários futuros, com participação de todos os
colaboradores da Fiocruz Ceará à época.
Como produto síntese desse trabalho foi gerado o mapa de objetivos
estratégicos, composto em três camadas onde a camada superior representa
objetivos relacionados com os resultados gerados para a sociedade, a camada
intermediária é referente aos processos internos e a camada de base é referente
aos objetivos basais e estruturantes que suportam os demais. Foi gerado um
diagrama para comunicar em forma didática a síntese da orientação estratégica na
forma de um Mapa Estratégico, cujo resultado está exposto na Figura 15 - Mapa de
Objetivos Estratégicos da Fiocruz Ceará.
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Figura 14 - Resultados, áreas de atuação e principais produtos/serviços
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Figura 15 - Mapa de Objetivos Estratégicos da Fiocruz Ceará
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

56

6.1.3. Alinhamento das Plataformas Fiocruz Ceará com Fiocruz Nacional
Com o foco específico na área de Biotecnologia, e a partir do documento que
uniformiza as áreas e linhas de pesquisa da Fiocruz, publicado em março de 2018
pela Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções biológicas da Fiocruz – VPPCB, foi
criada um diagrama de visualização, para permitir comunicar sobre as plataformas
da Fiocruz que agrupam pessoas e recursos tecnológicos (equipamentos e
competências em PD&I), de forma a criar uma estrutura produtiva mais eficiente,
evitando a duplicação desnecessária de equipamentos em laboratórios isolados e
otimizando os custos e recursos humanos que operam esses equipamentos.
No intuito de comunicar de forma resumida sobre Fiocruz Ceará em
Biotecnologia, o autor deste trabalho elaborou um diagrama que parte da das áreas
de pesquisa da Fiocruz nacional que serão trabalhadas neste momento inicial na
Fiocruz Ceará, as plataformas tecnológicas e de desenvolvimento e as respectivas
entregas que poderão ser construídas, contanto também com as tecnologias e
técnicas científicas e tecnológicas que são conduzidas, bem como as atividades de
gerenciamento e suporte da rotina, bem como das atividades de Prospecção e
Estratégias, Propriedade Intelectual e Qualidade. O diagrama está exposto na Figura
16 - Áreas de pesquisas, plataformas Fiocruz Ceará e entregas.
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Figura 16 - Áreas de pesquisas, plataformas Fiocruz Ceará e entregas
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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6.2. Levantamento sobre Competências e CAV em Biotecnologia
Para gerar uma base de dados sobre cadeia de valor em Biotecnologia, foram
empreendidas buscas sistematizadas utilizando a base Science Direct. As
informações dos registros encontrados foram tabuladas em planilha eletrônica,
utilizando o software Microsoft Excel, em conjunto com a funcionalidade de
exportação de dados da base Science Direct.
Inicialmente foram realizadas várias buscas prévias para identificar a
quantidade de registros que poderiam gerar a base de dados da pesquisa em
Cadeia Agregação de Valor da Biotecnologia. As quantidades de registros
encontrados para cada uma das diversas buscas realizadas estão tabuladas abaixo.
Tabela 1 – Palavras chave utilizadas nas buscas

A evolução do interesse pelos temas buscados pode ser visualizada pelo
gráfico abaixo, que permite induzir que o interesse tem sido consistentemente
crescente ao passar dos anos.
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Figura 17 – Buscas em Biotecnologia, Cadeia de Valor e Competências Esseciais
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Porém, no cruzamento de palavras chave entre Biotecnologia e os outros dois
temas vemos poucos resultados envolvendo o tema de Cadeia de Agregação de
Valor conjugado com o tema Biotecnologia. No caso da teoria de Competências
Essenciais, há um número significativo de trabalhos, o que pode indicar um potencial
maior de relacionamento na literatura, devido uma maior quantidade de trabalhos
que associam as palavras chave, essas possíveis interações são ilustradas
numericamente nos diagramas de Venn abaixo, com dados dos artigos no período
de 1998 a 2018:

14.581

Biotecnology
OR Biotech

14.556

Value Chain

25

559

Core
Competencies

2.228

Figura 18 - Diagrama de Venn da relação entre os temas pesquisados
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Tendo sido concluídas as buscas iniciais, foi providenciada lista de títulos e
resumos dos trabalhos constantes nas zonas de interseção do diagrama de Venn
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acima. Na leitura completa dos artigos de Competências Essenciais conjugados com
Biotecnologia foram priorizados artigos de revisão e os mais recentes. Ao final
dessas leituras foi constado carência na literatura acadêmica e científica de uma
visão clara sobre Agregação de Valor em Biotecnologia. Então, foi empreendida
nova busca direcionadas agora por novas palavras chave, focando mais no
processo chamado na literatura de Early Drug Discovery e Early Drug Development
que guardam total sintonia com a ideia e pré-desenvolver bioprodutos, o processo
de negócio alvo a ser estruturado na Fiocruz Ceará. Abaixo para ilustrar os artigos
trabalhados nesta fase segue lista de seus títulos e autores, com respectivas
revistas e anos de publicação.
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Figura 19 - Artigos e trabalhos sobre Early Drug Discover & Development
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) com gerenciador de referências Mendeley.

Embora tenha sido percebido que a literatura é mais abundante em fármacos
(moléculas pequenas), considera-se que tomando apenas suas fases macro de
descoberta,

pesquisa

clínica,

aprovação,

escalonamento

e

estudos

pós-

comercialização, essa mesma lógica é aplicável genericamente aos bioprodutos.
Apesar de com moléculas grandes as técnicas serem distintas, isso só será tratado
em níveis de detalhamento sucessivo posterior, atendendo-se assim aos objetivos
deste trabalho de desenhar a proposta da Cadeia de Agregação de Valor somente
em seus macroprocessos, sem descer a detalhes neste momento.
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Apesar de não encontrar claramente uma visão de gestão na leitura dos
artigos científicos, as leituras foram de grande valia para apropriação dos termos
usados em inglês para designar o processo de descoberta e desenvolvimento de
novas drogas, bem como foram encontradas referências que levaram a trabalhos
nacionais como os estudos do BNDES e ABDI, os quais receberam uma prioridade
na utilização dos resultados por já terem sido elencados, priorizados e também
estarem traduzidos por especialistas, o que facilitará na comunicação com os
pesquisadores que participarão das Prospecções Tecnológicas Futuras.
Cabe ressaltar que este trabalho não teve a intenção de encontrar a melhor
forma, nem de exaurir o assunto, mas única e tão somente criar uma estrutura base
de trabalho que permitirá os trabalhos futuros, na medida que foi realizado em cima
de prospecções recentes e com participação de elevado número de especialistas
espera-se que o trabalho futuro junto aos pesquisadores da Fiocruz Ceará seja
facilitado.
6.3. Levantamento das técnicas de sistematização de informação
Foi criada uma base de dados com os diferentes instrumentos e métodos de
sistematização da informação, para uso no NIT da Fiocruz Ceará. A base de dados
representa o conjunto das informações obtidas como produto da prospecção
realizada, e servirá de insumo para a estruturação dos processos de trabalho da
Fiocruz Ceará. Parte das informações dessa base serviram para elaborar o quadro
resumo ilustrativo, mostrado nos anexos I e II deste trabalho.
Como forma de ilustrar o conteúdo dessas bases de dados os quadros a
seguir, bem como os anexos deste trabalho escrito contemplam amostras das
informações levantadas, que servirão de base para trabalhos de prospecção e
gestão da informação no futuro.
São informações sobre a diversidade de metodologias, técnicas e
ferramentas que são elencadas em Ribeiro, 2018, e que para os fins aqui almejados
foram classificadas como úteis para os trabalhos de busca de informação,
tratamento de dados, e apresentação de resultados, conforme pode ser visto no
quadro a seguir.
Quadro 1 - Resumo de Técnicas de Busca, Tratamento e Representação em Prospecção.
Fonte: Adaptado de Ribeiro et. al., 2008.
Técnicas utilizadas em Prospecção
Utilização
Brainstorming, Entrevistas, Conferências/Workshops
Busca de informações
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Genius Forecasting
Mapeamento de arcabouço legal e de jurisprudência associada
Mapeamento de dados empresariais
Mapeamento patentário
Nominal Group Process
Opinião de especialistas, Painéis de especialistas, Painéis Sociais
Pesquisa Delphi
Questionários/ pesquisas de levantamento
Revisão bibliográfica
Votação
Análise bibliométrica
Cientometria
Análise da indústria
Análise de competidores
Análise da maturidade tecnológica
Technology Readiness Levels
Análise das partes interessadas
Análise de forças motrizes
Análise de impactos cruzados
Análise de megatendências
Análise de tendências
Análise de série temporal
Análise de patentes
Análise morfológica
Análise multicritério
Análise SWOT
Árvore de relevância
Benchmarking
Modelagem e simulação
Backcasting
Cenários
Ficção científica, Jogos, War Gaming
Mapas tecnológicos/ Technology roadmapping
Mindmapping
Role play/Acting (Atuação)
Tecnologias críticas
Weak Signal / Wild Cards (Sinais Fracos)
Estudos de futuro
Forecasting
Monitoração

Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados

6.4. Levantamento das tecnologias-chave em biotecnologia
Com base no levantamento documental efetuado durante a execução deste
trabalho, a fonte de dados mais adequada para estruturar a base de tecnologiaschave foi identificada como sendo a prospecção de abrangência nacional, realizado
pela ABDI, sobre o tema de Biotecnologia no ano de 2017, junto à especialistas
entrevistados pela ABDI (lista detalhada pode ser visualizada nos Anexos deste
trabalho) sobre o tema de biotecnologia.
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Essa lista servirá de base para o trabalho de identificação de competências
relacionadas com a produção de biofármacos, visões essas que serão validadas,
complementadas e priorizadas, chegando assim ao quadro de competências
essenciais a serem desenvolvidas na instituição para a produção de biomoléculas.
Com intuito de melhor ilustrar para os leitores foram montados os quadros
abaixo, onde são indicados os Grupos de Tecnologias, e em detalhe seguida de um
número identificador (ID) referente à cada Insumo, Tecnologia, Técnica, Processo ou
Ferramenta associada ao Grupo de Tecnologia. Os Grupos de Tecnologia podem
ser tratados futuramente como aproximadamente etapas do processo produtivo da
cadeia de agregação de valor em bioprodutos para o estado do Ceará.
Quadro 2 – Grupos de Tecnologias em PD&I de Bioprodutos, conforme ABDI
Fonte: Compilação das informações disponíveis em ABDI 2016a e 2016b

Em detalhes, segue ilustrada abaixo uma lista de Insumos, Tecnologias,
Técnicas, Processos ou Ferramentas associadas a cada respectivo Grupo de
Tecnologias pelo número do código, que servirão para estruturação dos processos
de trabalho a serem desenvolvidos no contexto de suporte ao PD&I em Bioprodutos
para o ecossistema onde a Fiocruz Ceará está envolvida.
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Quadro 3 - Insumo, Tecnologia, Técnica, Processo ou Ferramenta associada ao Grupo de
Tecnologias
Fonte: Compilação das informações disponíveis em ABDI 2016a e 2016b

66

Quadro 4 - Insumo, Tecnologia, Técnica, Processo ou Ferramenta dos Grupo de Tecnologias (cont.)
Fonte: Compilação das informações disponíveis em ABDI 2016a e 2016b
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6.5. Proposta estruturante por Processos e Competências para a ICT em
estudo
Focando na ICT em estudo, a partir da identificação das principais
necessidades, processos de trabalho de transformação, entregas e resultados
esperados, criou-se uma proposta de visualização dos Processos de Negócio
(aqueles que cumprem a missão institucional) de cada uma das áreas de
especialidade da ICT. O gerenciamento desses processos da cadeia de agregação
de valor permitirá o pré-desenvolvimento de biomoléculas, que servirão para a
produção, com tecnologia nacional, de bioprodutos para o País.
Recomenda-se para orquestrar a gestão dos processos a disciplina gerencial
de Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management –
BPM), discutir essa disciplina gerencial está além dos objetivos deste trabalho, mas
para a estruturação do modelo de gestão por processos, os resultados construídos
neste trabalho servirão como a base para estruturação da cadeia de agregação de
valor, estabelecimento da arquitetura de processos e início da modelagem de
processos de negócio na organização.
O conjunto dos diagramas também servirá no âmbito do Núcleo de Inovação
Tecnológica da Fiocruz Ceará para guiar a institucionalização mais consistente e
estratégica das colaborações entre as instituições de CT&I do estado do Ceará,
permitindo assim viabilizar o desenvolvimento tecnológico sustentável de tecnologias
de fronteira no Ceará na área da biotecnologia, através do fortalecimento de
parcerias e colaboração eficaz.
Esses diagramas produzidos tem o papel de comunicar como pode ser a
organização do trabalho, e servir de pontapé inicial para os trabalhos prospectivos
futuros onde serão realizados os mapeamentos e as modelagens propriamente
ditos.
Ilustrados nas figuras a seguir, em composição sucessiva em detalhes,
demonstra-se a organização de informações desde nível inicial, sem maiores
detalhes, trazendo os Grupos de Processos de Trabalho e as entregas parciais, ou
subprodutos, ao longo da agregação de valor na cadeia, os grandes grupos de
competências, e os atores da cadeia responsáveis por cumprir ou desenvolver essas
competências de acordo com as cores da legenda. Há etapas que poderão ser
apropriados no âmbito interno da Fiocruz Ceará, noutras temos as competências
que podem estar disponíveis localmente através de parcerias estratégicas regionais.
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Somente a sinergia dessas competências é que permitirá a agregação de valor em
biotecnologia para saúde. Para navegar nos sucessivos níveis de detalhe mantendo
a coordenação de informações, propõe-se adoção de uma arquitetura dos processos
organizados em:


Nível P00: Grupos de Processos Organizacionais



Nível P01: Macroprocessos



Nível P02: Alocação de Competências Essenciais

Figura 20 - Esboço dos Grupos de Processos de Negócio da Fiocruz Ceará
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Fonte: elaboração própria (2019)

6.5.1. Quanto aos principais Processos de Trabalho em Bioprodutos
Os processos Cadeia de Agregação de Valor de Bioprodutos, são complexos
e não funciona de maneira linear, mas sim com várias iterações, idas e vindas,
porém é necessária uma visão simplificada para permitir o planejamento desses
processos. Recomenda-se, como forma de divisão das fases de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, esboço proposto com base em adaptação de Piza
(2008), apud Pimentel et al., 2013 cuja adaptação para adequar à gestão por
processos é ilustrada abaixo.

Figura 21 - Esboço do macroprocesso de Produzir Bioprodutos.
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Piza (2008), apud Pimentel et al., 2013.

Na figura acima vemos o nível ainda pequeno de detalhamento de
informações, mas já podemos enxergar toda a cadeia produtiva para o bioproduto,
informação importante para esse nível de detalhe é dos processos que demandam
Boas Práticas de Pesquisa, Laboratório ou Fabricação (BPx). Neste nível que aqui
denominamos nível de detalhamento P01, vemos o início e o final de cada
macroprocesso, informando qual o ponto de partida e o ponto de chegada do
processo de transformação, durante o qual é realizada a agregação de valor. No
próximo nível de detalhamento começa a serem indicadas as competências
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necessárias para executar com sucesso cada processo, e será através do
mapeamento de competências no ecossistema que as oportunidades de
colaboração entre as instituições aparecerão.

71

6.5.2. Quanto às competências dentro de cada processo de trabalho
No tocante às Competências, com base nas pesquisas bibliográficas
realizadas, e diálogos com profissionais da ICT em análise, algumas áreas de
competências essenciais foram identificadas. Conforme modelo proposto por
Pacheco (2010), mais especificamente na fase de identificação das competências do
modelo, agrupou-se as competências em áreas de destaque, facilitando assim a
gestão otimizada dos recursos e a comunicação mais eficiente. Com a continuidade
dos trabalhos após a conclusão desta dissertação, as parcerias para o
desenvolvimento tecnológico serão estimuladas pela aproximação dos especialistas
e identificação, de forma conjunta, das oportunidades de desenvolvimento
tecnológico com base nas competências dos atores disponíveis na região.

Figura 22 – Exemplo de início de Mapeamento de Competências
Fonte: Adaptado de Dahlin et. al. 2015

De acordo com as vocações de cada instituição normalmente são
encontradas determinadas competências do processo de PD&I de bioprodutos, tal
abordagem serviu para alocar as competências ao longo do Processo ilustrado a
seguir. Também servirá para direcionar trabalhos futuros de mapeamento de
competências no ecossistema local.
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Figura 23 – Produtos intermediários na CAV de Bioprodutos
Elaborado pelo autor (2019)
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Figura 24 - Esboço Competências Essenciais para CAV de Bioprodutos
Elaborado pelo autor (2019)
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Figura 25 - Tecnologias e Entregas parciais da CAV de Bioprodutos
Fonte: elaboração própria (2019)
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7. Conclusões
Com a execução deste trabalho, foi possível gerar uma proposta de
organização de uma Cadeia de Agregação de Valor para PD&I de Bioprodutos, com
base em informações disponíveis na literatura acadêmica e literatura cinza sobre o
tema de biotecnologia.
A partir da combinação dos achados de pesquisa e opiniões de especialistas,
foram gerados os diversos diagramas que ilustram esse trabalho, que serão
continuamente validados durante às atividades do NIT da ICT onde o autor deste
trabalho atua como responsável.
Foi levantado um conjunto de informações que deu origem a uma base de
dados para futuro trabalho sobre as competências essenciais, quando será realizada
a validação e priorização das competências a serem desenvolvidas na ICT alvo
deste estudo. Sendo as competências essenciais aquelas capazes de cumprir com
sucesso a utilização das tecnologias em destaque, e as competências individuais
(skills) serão investigadas a partir da identificação (mapeamento) de quais
pesquisadores se consideram mais aptos a atuar em cada área de competência, e
conduzir cada tecnologia-chave identificada no estudo.
Conforme constatado na pesquisa que embasou este trabalho, a agregação
de riquezas só será realizada para aqueles sistemas nacionais de inovação que
forem capazes de desenvolver competências essenciais em novas tecnologias.
Inovações nos modelos de negócio, inovação aberta, e a atuação em rede
com base em competências multidisciplinares e complementares tem despontado
como uma forma inteligente de se lidar com os problemas complexos, porém
carecem de uma visão sistêmica que enxergue o potencial dos vários entes de
forma articulada. Para contribuir em eliminar essa carência de visão sistêmica, foram
elaborados os diagramas que estão dispostos no capítulo de resultados deste
trabalho, que servirão para a estruturação da coordenação por processos de
negócio e orquestração de competências essenciais, visando a geração de
informação para tomada de decisão na ICT e no seu respectivo ecossistema de
inovação.
Da mesma forma que as oportunidades de desenvolvimento nacional foram
desperdiçadas durante a revolução da rota de síntese química, caso as
competências na rota biotecnológica não sejam apropriadas pelas instituições
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nacionais, a história se repetirá. Porém, essa apropriação tecnológica é complexa,
demanda inicialmente que o país seja capaz de comunicar e articular
coordenadamente uma grande variedade de atores, que sejam capazes de somar
competências para atuar na cadeia produtiva de bioprodutos.
A partir da aplicação dos instrumentos criados neste trabalho, espera-se
construir sinergia entre os especialistas envolvidos durante as próximas fases de
execução dos trabalhos de prospecção e modelagem de processos.
A visualização integrada dos trabalhos e atores envolvidos em uma mesma
cadeia de agregação de valor, permite ainda, o estudo e representação sistêmica
das redes de relacionamentos entre esses atores, o que pode ser útil para construir
meios de induzir a aproximação institucional necessária para inovar no tema de
biotecnologia para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Brasil.
8. Sugestões de trabalhos futuros
Durante a defesa dessa dissertação foram sugeridos alguns trabalhos futuros
correlatos aos temas abordados, que teriam grande impacto em melhoria para as
ICTs que lidam com as questões de PD&I em Biotecnologia, sendo eles:


Sistematizar e informatizar o fluxo de trabalho referente à preparação
para submissão de registro junto à ANVISA;



Ampliar o escopo do presente trabalho para uma revisão sistemática
sobre o tema de modelos de gestão em biotecnologia;



Realizar um mapeamento de competências para avaliar as competências
já disponíveis na ICT em estudo.



Aplicar técnica de mapeamento sobre tecnologias mais relevantes,
identificadas no FIEC, 2017, verificado aquelas que mais se aderem a
estratégia e a possibilidade de internalização de competências na Fiocruz
Ceará visando traçar uma trajetória tecnológica, de sorte a subsidiar o
planejamento estratégico da unidade em estudo.



Utilizar a estrutura lógica delineada neste trabalho como base de um
Processo de Prospecção Tecnológica, para identificar oportunidades,
avaliar e monitorar o desenvolvimento tecnológico. Permitindo assim que
a execução das prospecções tecnológicas ocorra de forma interativa e
sistêmica, com capacidade de participação de especialistas a qualquer
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momento para delinear e atualizar os rumos do desenvolvimento das
tecnologias estudadas;
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Apêndices
APÊNDICE I - Apresentação dos produtos PROFNIT
A partir do trabalho realizado para criar a presente dissertação, foram gerados
os seguintes produtos PROFNIT:
 Elaboração do artigo original de título “Um panorama do Desempenho em
Inovação no Brasil e a Busca por Boas Práticas de Gestão na Transferência
de Tecnologia (TT) nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) do Brasil”.
Elaborado, submetido, aceito, e apresentado durante o evento do FORTEC
2018 realizado em Maceió; Escrito em coautoria com um professor e uma
equipe de alunos, atualmente aceito para publicação, o artigo está em fases
finais de editoração, com previsão de publicação na Revista Cadernos de
Prospecção, v. 12, n. 3, setembro de 2019 (Revista Qualis B3).
 Elaboração do artigo original de título “Monitoramento tecnológico em CART Cells Therapy, evolução do cenário de 2018 a 2019”. Em fase de
elaboração.
 Elaboração do artigo original de título “Um Roadmap em três camadas para
o desenvolvimento de tecnologias em Bioprodutos”. Em fase de elaboração.
 Desenvolvimento de materiais didáticos e instrucionais e de produtos,
processos e técnicas, conforme lista a seguir:
i)

Visualização dos resultados e áreas de atuação da Fiocruz Ceará;

ii)

Visualização do mapa estratégico, da missão e visão da Fiocruz Ceará;

iii)

Plataformas Desenvolvimento, Tecnológicas e entregas da Fiocruz
Ceará;

iv)

Levantamento das áreas de competências essenciais em Bioprodutos
para o âmbito local que envolve a ICT em estudo;

v)

Proposta de estruturação por Processos de Negócio para a ICT em
estudo;

vi)

Levantamento das tecnologias-chave em biotecnologia

vii)

Minimanual e identificação de Proposta de Valor para Negociação de
tecnologias (entregue para utilização no Polo de Inovação de Fortaleza).

viii) Instrumento de planilha para facilitar a apresentação visual de
Roadmaps tecnológicos (entregue para utilização no Polo de Inovação
de Fortaleza).
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Conforme ata da 48ª Reunião da Comissão Acadêmica Nacional CAN, em 04
de abril de 2018, o produto PROFNIT definido foi a Elaboração de artigos originais.

84

APÊNDICE II – Resumo do Artigo Científico Submetido
Título: Um panorama do Desempenho em Inovação no Brasil e a Busca por
Boas Práticas de Gestão na Transferência de Tecnologia (TT) nas Instituições de
Ciência e Tecnologia (ICT) do Brasil.
Conteúdo: Como ponto de partida para estudar a inovação e as práticas em
PI e TT, foi realizado um levantamento de informações com intuito de traçar um
panorama da evolução do desempenho no tema de inovação no Brasil. Foram
buscados dados que permitissem avaliar a evolução no tema de inovação, tanto no
Brasil como em uma lista de países selecionados com características semelhantes
ao caso brasileiro (quanto ao estágio de desenvolvimento econômico e tecnológico).
Bem como foram adicionados ao cenário a evolução de alguns países de
desempenho notoriamente excepcional no tema de inovação para efeito de
benchmarking.
O artigo científico foi elaborado e submetido no ano de 2018, e apresentado
durante o evento do FORTEC realizado em Maceió, sob o título de “Um panorama
do Desempenho em Inovação no Brasil e a Busca por Boas Práticas de Gestão na
Transferência de Tecnologia (TT) nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) do
Brasil”. O artigo foi escrito em coautoria com um professor e equipe de alunos, como
parte de uma disciplina do PROFNIT no IFCE, onde o autor do trabalho cursa o
mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para
a inovação. Atualmente o artigo está aceito para publicação, com previsão de
publicação na Revista Cadernos de Prospecção, v. 12, n. 3, setembro de 2019. A
partir da pesquisa específica realizada para escrever o artigo foi escolhido como
fonte de dados o Global Innovation Index (GII), devido sua amplitude e abrangência,
bem como devido à perenidade de apuração, que acumula e disponibiliza dados
sobre mais de 200 países, desde 2011 até o mais recente em 2018. São dados de
aproximadamente 80 indicadores para mensurar o desempenho de inovação dos
países pesquisados. Foram escolhidos 08 países para terem suas evoluções de
desempenho avaliadas.
A partir da constatação que o número total de países era variável a cada
edição da pesquisa do GII, o artigo inovou ao utilizar como parâmetro em vez do
número absoluto do ranking, um cálculo percentual de quantos países estavam, a
cada edição, do índice com desempenho superior ou inferior, permitindo assim
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visualizar se o desempenho ao logo do tempo tem melhorado ou piorado frente aos
demais países do mundo.
Anexos
ANEXO I – Técnicas e utilizações em Prospecção (Ribeiro et. al., 2008).
Técnicas utilizadas em Prospecção
Brainstorming
Conferências/Workshops
Entrevistas
Genius Forecasting
Mapeamento de arcabouço legal e de jurisprudência associada
Mapeamento de dados empresariais
Mapeamento patentário
Nominal Group Process
Opinião de especialistas
Painéis de especialistas
Painéis sociais
Pesquisa Delphi
Questionários/ pesquisas de levantamento
Revisão bibliográfica
Votação
Análise bibliométrica
Cientometria
Análise da indústria
Análise de competidores
Análise da maturidade tecnológica
Technology Readiness Levels
Análise das partes interessadas
Análise de forças motrizes
Análise de impactos cruzados
Análise de megatendências
Análise de tendências
Análise de série temporal
Análise de patentes
Análise morfológica
Análise multicritério
Análise SWOT
Árvore de relevância
Benchmarking
Mapeamento de patentes
Modelagem e simulação
Backcasting
Cenários
Ficção científica
Jogos
War Gaming
Mapas tecnológicos/ Technology roadmapping
Mindmapping
Role play/Acting (Atuação)
Tecnologias críticas
Weak Signal / Wild Cards (Sinais Fracos)
Estudos de futuro
Forecasting
Monitoração

Utilização
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Busca de informações
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Tratamento de dados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
Representação dos resultados
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ANEXO I (cont.) – Técnicas e utilizações em Prospecção (Ribeiro et. al., 2008).
Técnicas utilizadas em Prospecção
Extrapolação de tendências
Método AHP (Analytic Hierarchy Process)
Método dos Exámenes (Métodos dos Concursos)
Método Electre (Elimination et Choix Traduisant la Realité)
Método Mac Beth (Measuring Attractiveness by Categorical Based
Evaluation Technique)
Método Pattern (Planning Assistance Through Technical
Evaluation of Relevance Numbers)
Análise de risco e custo-benefício
Checklists
Contato individual com especialistas
Fracionamento
POSTURE (Policy Specification Technique Using Realistic
Environments)
Reversão
Análise da posição predominante
Impacto competitivo
Análise da curva de experiência
Análise de simulação
Análise do mercado de produto
Análise macro ambiental (STEEPV)
Análise metagame
Cenários quantitativos
Competências essenciais
Environmental scanning
Issue Surveys
Modelo Bayesiano
Varredura do ambiente externo

Utilização
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
Outras técnicas, abordagens e
enfoques, não sumarizados
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ANEXO II – Lista de avaliação das áreas tecnológicas realizada pela ABDI
Área Tecnológica
1. Descoberta, identificação e validação de
novos alvos
2. Desenvolvimento de novas moléculas
3. Plataforma de produção de proteínas
recombinantes de uso humano
4. Desenvolvimento de linhagens ou
organismos produtores de proteínas
recombinantes
5. Etapa de produção da proteína
recombinante
6. Etapas de separação de células e
purificação da proteína recombinante
7. Ferramentas analíticas e de
caracterização da proteína recombinante
8. Formulação e administração da proteína
recombinante
9. Desenvolvimento não-clínico e clínico

Total Geral

Emergente

Não
Atrativa

Não Viável
Comercialmente

2
12

2

1

2

5

5

1
3

1
30

Relevante
Prioritária

Total
Geral

4

6

3

17
2

5

7

2

19

2

4

10

17

1

7

14

25

2

3

5

5
1
1

Relevante
Crítica

3
12

6
36

8
4
35

12
114
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ANEXO III – Lista base de tecnologias-chave para competências essenciais
Tecnologia

Aplicação
identificação de alvos,
antígenos e outras moléculas,

Objetivo

Biobancos (ex. bancos de tumores e de órgãos e
tecidos doentes) como fonte de material de pesquisa
para ferramentas “ômicas”,

identificação de novos alvos,

prevenção e tratamento de doenças.

Ferramentas de alta capacidade (high throughput),

identificação de alvos,
antígenos e outras moléculas,

prevenção e tratamento de doenças.

Tecnologias baseadas em bibliotecas aleatórias de
moléculas (ex. phage display de Fab ou peptídeos,
yeast display, ribosome display etc.),

na identificação de pares
receptor-ligante,

descoberta de novos alvos.

Ferramentas “ômicas” (genômica, proteômica etc.),

no estudo de vias de
sinalização e fenótipos
RNA de interferência e anti-senso,
decorrentes de perda de
função,
no estudo de fenótipos
decorrentes da não expressão
Animais transgênicos knock-in e knock-out,
ou hiperexpressão de
determinados genes,
na obtenção de moléculas
Síntese química de RNA e de seus derivados,
interferentes (ex. RNAi,
morfolinos, anti-senso etc.),
Ferramentas de engenharia de proteínas (ex. deleção no desenvolvimento (de forma
de domínios, alterações projetadas em sequências
planejada) de proteínas com
etc.),
estrutura modificada,
Tecnologias baseadas em bibliotecas aleatórias de
na identificação de pares
moléculas (ex. phage display de Fab ou peptídeos,
receptor-ligante,
yeast display, ribosome display etc.),
no desenvolvimento de
Ferramentas computacionais baseadas na estrutura
anticorpos com interações
do antígeno para desenho in silico,
moleculares aperfeiçoadas,
na modulação da afinidade de
ligação da região Fc de
Técnicas de glicoengenharia de anticorpos,
anticorpos terapêuticos a
diferentes receptores (FcγRs),
na realização de modificações
Ferramentas de engenharia de anticorpos,
na sequência Fc,
no desenvolvimento de
Ferramentas de engenharia de anticorpos,
anticorpos quiméricos,
Ferramentas de humanização e engenharia de
no desenvolvimento de
anticorpos,
anticorpos humanizados,
Técnicas in vitro (ex. baseadas em display de
na produção de anticorpos de
mRNA/cDNA),
domínio único (nanobodies),
Técnicas para obtenção de sequências codificantes
de anticorpos totalmente humanos obtidos
diretamente de indivíduos cujo sistema imunológico
tenha respondido com sucesso a diferentes doenças,
Animais transgênicos de pequeno porte (ex. ratos e
camundongos) portando genes de imunoglobulinas
humanas,

no desenvolvimento de novos
anticorpos monoclonais
humanos,

no desenvolvimento de novos
anticorpos monoclonais
humanos (fully human),
no desenvolvimento de
fragmentos de anticorpos (ex.
Ferramentas de manipulação de anticorpos,
Fab, scFv e fragmentos de
terceira geração),
na obtenção de anticorpos
Técnicas para desenvolvimento de anticorpos de
compostos por cadeias
outras espécies (ex. camelídeos) ou seus fragmentos,
idênticas,

prevenção e tratamento de doenças.

descoberta de novos alvos.

descoberta de novos alvos.
desenvolvimento de moléculas reguladoras
da expressão gênica de uso terapêutico.
obtenção de proteínas com propriedades
melhoradas (estabilidade, atividade
biológica etc.).
desenvolvimento de novos anticorpos com
especificidade desejada.
aprimoramento do produto (ex. em termos
de atividade, citotoxicidade,
imunogenicidade e biodisponibilidade).
a aumentar as funções efetoras imunes
dependentes desses receptores.
a melhorar as propriedades
farmacocinéticas do produto.
obtenção de anticorpos com risco reduzido
de resposta imune antimurina.
obtenção de anticorpos com risco reduzido
de resposta imune antimurina.
desenvolvimento de moléculas ligantes
menores e mais estáveis.
obtenção de anticorpos terapêuticos com
especificidade desejada que já tenham
passado por uma seleção natural pelo
sistema imunológico humano em resposta a
doenças.
obtenção de anticorpos humanos com
especificidade desejada.
obtenção de moléculas com propriedades
desejadas (ex. afinidade e avidez pelo
antígeno, meia-vida e distribuição, valência,
penetração em tecidos e bioatividade).
desenvolvimento de anticorpos funcionais
cujo processo de expressão/produção seja
simplificado.

90

Anexo III (Cont.2/6) Tecnologia

Aplicação

Ferramentas de engenharia de proteínas para
no desenvolvimento de anticorpos
obtenção de anticorpos que reconheçam dois alvos, biespecíficos,

Técnicas para obtenção de proteínas de fusão a
polietilenoglicol (PEG),

no desenvolvimento de anticorpos
conjugados a drogas (antibody-drug
conjugates, ADCs),
no desenvolvimento de proteínas
formadas por sequências resultantes
de dois ou mais componentes
proteicos combinados,
no desenvolvimento de proteínas
“peguiladas”,

Plataforma baseada em microrganismos como
sistema de expressão,

na produção de proteínas
recombinantes,

Plataforma baseada em células animais como
sistema de expressão,

na produção de proteínas
recombinantes,

Plataforma baseada em células vegetais como
sistema de expressão,

na produção de proteínas
recombinantes,

Plataforma baseada em animais transgênicos como
sistema de expressão,

na produção de proteínas
recombinantes,

Plataforma baseada em plantas transgênicas como
sistema de expressão,

na produção de proteínas
recombinantes,

Linhagens de hibridomas,

na produção de anticorpos
monoclonais murinos,

Novos vetores de expressão e/ou seus elementos,

na modificação genética de células
microbianas, animais ou vegetais,

Técnicas de conjugação química de pequenas
moléculas a anticorpos,
Técnicas de fusão de proteínas,

Algoritmos já disponíveis para otimização de
sequências de nucleotídeos,
Técnicas para desenvolvimento de novos algoritmos
para otimização de sequências de nucleotídeos,
Síntese química de DNA e seus derivados,

na obtenção de genes com
sequência otimizada,
na obtenção de genes com
sequência otimizada,
na obtenção das sequências
codificadoras de proteínas
recombinantes,

Novas linhagens celulares hospedeiras
microbianas,

na produção de proteínas
recombinantes,

Novas linhagens celulares hospedeiras animais,

na produção de proteínas
recombinantes,

Novas linhagens celulares hospedeiras vegetais,

na produção de proteínas
recombinantes,

Técnicas de modificação genética para obtenção de na produção de proteínas
linhagens celulares microbianas recombinantes,
recombinantes,
Técnicas de modificação genética para obtenção de na produção de proteínas
linhagens celulares animais recombinantes,
recombinantes,

Objetivo
obtenção de anticorpos com
propriedades melhoradas e/ou
diferenciadas.
obtenção de moléculas que direcionem
as drogas (ex. radioisótopos) às células
alvo.
obtenção de proteínas de fusão não
nativas com propriedades melhoradas
e/ou diferenciadas.
obtenção de proteínas com maior tempo
de meia vida circulante.
obtenção de produtos com as
propriedades necessárias e/ou aumento
de produtividade e/ou redução de
custos.
obtenção de produtos com as
propriedades necessárias e/ou aumento
de produtividade e/ou redução de
custos.
obtenção de produtos com as
propriedades necessárias e/ou aumento
de produtividade e/ou redução de
custos.
obtenção de produtos com as
propriedades necessárias e/ou aumento
de produtividade e/ou redução de
custos.
obtenção de produtos com as
propriedades necessárias e/ou aumento
de produtividade e/ou redução de
custos.
obtenção de anticorpos com
especificidade desejada.
obtenção de linhagens celulares
produtoras com alto nível de expressão
da proteína de interesse.
aumento de níveis de expressão de
proteínas recombinantes.
aumento de níveis de expressão de
proteínas recombinantes.
construção dos vetores recombinantes
de expressão para produção de
proteínas recombinantes.
obtenção de um novo sistema de
expressão para produção elevada e
estável da proteína de interesse.
obtenção de um novo sistema de
expressão para produção elevada e
estável da proteína de interesse.
obtenção de um novo sistema de
expressão para produção elevada e
estável da proteína de interesse.
obtenção de linhagem microbiana com
expressão elevada da proteína
recombinante.
obtenção de linhagem de célula animal
com expressão elevada e estável da
proteína recombinante.
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Aplicação

Técnicas de modificação genética para obtenção de na produção de proteínas
linhagens celulares vegetais recombinantes,
recombinantes,
Técnicas de expressão transiente em células
microbianas, animais e vegetais,
Técnicas de expressão transiente em células
microbianas, animais e vegetais,
Técnicas de modificação genética para obtenção de
animais transgênicos,
Técnicas de modificação genética para obtenção de
plantas transgênicas,

na produção de proteínas
recombinantes,
na produção de proteínas
recombinantes,
na produção de proteínas
recombinantes,
na produção de proteínas
recombinantes,

Tecnologias de alto desempenho (high throughput)
para isolamento e seleção (screening) de clones de
células recombinantes,

na produção de proteínas
recombinantes

Técnicas moleculares e analíticas,
Técnicas para preparação de bancos celulares sob
condições de Boas Práticas de Fabricação (BPF),

na avaliação de clones celulares
recombinantes,
na expansão das células em
conformidade com as agências
regulatórias,

Técnicas para caracterização de bancos celulares
sob condições de Boas Práticas de Laboratório
(BPL),

na avaliação dos bancos de células
mestre e de trabalho,

Técnicas de adaptação de linhagens celulares ao
cultivo em suspensão (ex. para células de
mamíferos e células vegetais),

na produção de proteínas
recombinantes,

Ferramentas “ômicas” (transcriptômica,
metabolômica etc.),

na otimização de processos de
cultivo de células microbianas,
animais ou vegetais,

Técnicas de engenharia bioquímica para
estabelecer condições de cultivo (pH, temperatura,
aeração, agitação etc.) adequadas para células
microbianas, animais ou vegetais,

na etapa de cultivo celular,

Plataformas de minibiorreatores,

na etapa de cultivo celular,

Processos em batelada alimentada (fed-batch),

na etapa de cultivo celular,

Processos contínuos simples,

na etapa de cultivo celular,

Processos contínuos com reciclo celular (em
perfusão) para a produção de proteínas lábeis,

na etapa de cultivo celular,

Processos contínuos com reciclo celular (em
perfusão) para a produção de proteínas estáveis
(ex. anticorpos monoclonais),

na etapa de cultivo celular,

Biorreatores com bolsas descartáveis do tipo tanque
na etapa de cultivo celular,
agitado,
Biorreatores com bolsas descartáveis de outros
tipos,

na etapa de cultivo celular,

Sistemas auxiliares de uso único (single-use) (ex.
bolsas e filtros descartáveis),

na etapa de cultivo celular,

Uso de técnicas de ampliação de escala em
biorreatores (scale-up),

na etapa de cultivo celular,

Objetivo
obtenção de linhagem de célula vegetal
com expressão elevada e estável da
proteína recombinante.
obtenção rápida de lotes piloto para
estudos não-clínicos e clínicos.
sua aplicação na manufatura comercial
de biofármacos.
obtenção de animais que produzam o
produto recombinante adequadamente.
obtenção de plantas que produzam o
produto recombinante adequadamente.
identificação rápida e eficiente de clones
celulares com elevada produtividade
específica e estabilidade de expressão
gênica.
validação da clonalidade e estabilidade
da linhagem clonal selecionada.
obtenção dos bancos celulares mestre e
de trabalho.
certificação (genética, ausência de
contaminantes etc.) da linhagem
selecionada para uso industrial segundo
normas regulatórias (ex. do ICH).
obtenção de linhagem produtora de
proteínas recombinantes capaz de
crescer em meios líquidos em sistemas
agitados sem necessidade de suporte.
aumento de produtividade dos
processos de produção de proteínas
recombinantes.
obtenção de altas concentrações de
células e da proteína recombinante.
desenvolvimento de processos com
menor custo e maior velocidade.
obtenção de altas concentrações de
células e da proteína recombinante.
produção da proteína recombinante com
coleta contínua do produto.
obtenção de altas concentrações de
células e da proteína recombinante, com
coleta contínua dela.
obtenção de altas concentrações de
células e da proteína recombinante, com
coleta contínua dela.
desenvolvimento de tecnologias que
exijam menos investimentos em capital
e menos requisitos para validação.
desenvolvimento de tecnologias que
exijam menos investimentos em capital
e menos requisitos para validação.
desenvolvimento de tecnologias que
exijam menos investimentos em capital
e menos requisitos para validação.
implementação da tecnologia em escala
industrial.
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Anexo III (Cont.4/6)

Tecnologia

Técnicas de monitoramento de processos,

Técnicas de automação de processos,

Aplicação
no desenho, análise e controle das
etapas de preparo do inóculo e
cultivo celular (processamento
upstream),
nas etapas de preparo do inóculo e
cultivo celular (processamento
upstream),

Modelos miniaturizados (scale-down) para alteração
na etapa de cultivo celular,
ou otimização de processos,
Processos baseados em animais transgênicos,

na produção de proteínas
recombinantes,

Processos baseados em plantas transgênicas,

na produção de proteínas
recombinantes,

Processos de separação sólido-líquido (ex.
centrifugação contínua, filtração, sedimentação
etc.),
Uso de processos de rompimento celular (ex. de
bactérias),
Processos de extração (ex. de plantas
transgênicas),
Processos de solubilização e reenovelamento de
proteínas obtidas na forma de corpos de inclusão
(ex. em bactérias),
Tecnologias de alto desempenho (high throughput)
para seleção de insumos e condições operacionais
(ex. screening de adsorventes, tampões e
condições de pH e condutividade),
Processos cromatográficos de purificação de
proteínas utilizando resinas empacotadas em
colunas,
Processos cromatográficos de purificação de
proteínas usando monólitos,
Processos cromatográficos de purificação de
proteínas usando membranas adsortivas,
Processos cromatográficos de purificação de
proteínas usando resinas multimodais combinando
diferentes princípios de separação,
Processos de ultrafiltração com membranas,
Processos de diafiltração com membranas,
Processos de filtração esterilizante com
membranas,
Processos de filtração esterilizante com
membranas,

nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
no desenvolvimento do
processamento downstream,
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),

Objetivo
aprimoramento dos processos
produtivos em consonância com os
princípios de PAT (process analytical
technology).
implementação de tecnologias com
maior reprodutibilidade e menor
intensidade de mão-de-obra.
desenvolvimento ou modificação de
processos com menor custo e maior
rapidez.
estabelecimento de condições de
produção adequadas e em
conformidade com as normas
regulatórias.
estabelecimento de condições de
produção adequadas e em
conformidade com as normas
regulatórias.
separação de células em processos de
produção em batelada, batelada
alimentada ou perfusão.
recuperação do produto intracelular.
recuperação do produto armazenado em
tecidos vegetais.
recuperação do produto intracelular na
forma ativa.
estabelecimento rápido de processos
eficientes de purificação da proteína
recombinante.
obtenção de altos níveis de rendimento
e pureza da proteína recombinante.
obtenção de altos níveis de rendimento
e pureza da proteína recombinante.
obtenção de altos níveis de rendimento
e pureza da proteína recombinante.
obtenção de altos níveis de rendimento
e pureza da proteína recombinante.
ajuste de concentração e de pureza da
proteína recombinante.
troca de solventes entre diferentes
etapas do processo.
esterilização de insumos (meios de
cultivo, tampões etc.) usados na
produção.
esterilização final da proteína
recombinante.
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Processos com membranas para filtração viral,

Aplicação
nas etapas de separação e
purificação (processamento
downstream),

Processos de purificação de proteínas baseados na
nas etapas de separação e
extração em duas fases aquosas, precipitação de
purificação (processamento
proteínas etc. (não baseados em cromatografia nem
downstream),
membranas),
nas etapas de separação e
Sistemas com elementos descartáveis (ex. bolsas,
purificação (processamento
membranas e resinas),
downstream),
nas etapas de separação e
Processos contínuos de purificação de proteínas,
purificação (processamento
downstream),
nas etapas de separação e
Processos contínuos de purificação de proteínas
purificação (processamento
integrados à etapa de cultivo celular,
downstream),
nas etapas de separação e
Técnicas de ampliação de escala de processos de
purificação (processamento
separação e purificação (scale-up),
downstream),
Técnicas de monitoramento de processos,

Técnicas de automação de processos,
Técnicas de remoção de DNA residual da célula
produtora,
Técnicas de remoção de proteínas residuais da
célula produtora (HCP – host cell protein),
Técnicas de remoção de endotoxinas,
Técnicas de remoção e/ou inativação viral,
Técnicas de caracterização/validação da remoção
viral em modelos scale-down, sob condições de
Boas Práticas de Laboratório (BPL),
Técnicas de caracterização bioquímica e físicoquímica (ex. estrutura proteica, pureza, glicosilação
e outras modificações pós-tradução etc.),
Ensaios in vitro para caracterização da proteína
recombinante,
Ensaios de citotoxicidade (ADCC e CDC),
Ensaios in vivo para caracterização da proteína
recombinante,
Novos componentes para formulações,
Novas técnicas para estabelecimento de
formulações adequadas,

Objetivo
garantia de remoção de eventuais vírus
contaminantes.
obtenção de altos níveis de rendimento
e pureza da proteína recombinante.
desenvolvimento de tecnologias que
exijam menos investimentos em capital
e menos requisitos para validação.
coleta contínua da proteína
recombinante.
produção e coleta contínua, de forma
integrada, da proteína recombinante.
implementação da tecnologia em escala
industrial.

aprimoramento dos processos
produtivos em consonância com os
princípios de PAT (process analytical
technology).
nas etapas de separação e
implementação de tecnologias com
purificação (processamento
maior reprodutibilidade e menor
downstream),
intensidade de mão-de-obra.
atendimento de requisitos de pureza
na remoção de contaminantes
estabelecidos pelas agências
críticos,
reguladoras.
atendimento de requisitos de pureza
na remoção de contaminantes
estabelecidos pelas agências
críticos,
reguladoras.
atendimento de requisitos de pureza
na remoção de contaminantes
estabelecidos pelas agências
críticos,
reguladoras.
atendimento de requisitos de segurança
na remoção de contaminantes
estabelecidos pelas agências
críticos,
reguladoras.
comprovação do atendimento de
na validação da capacidade de
requisitos de segurança viral
clearance viral do processo
estabelecidos pelas agências
desenvolvido,
reguladoras.
confirmação das propriedades
na análise da proteína recombinante
bioquímicas e físico-químicas da
produzida,
proteína recombinante.
análise qualitativa e quantitativa da
na análise da proteína recombinante
concentração, atividade e potência da
produzida,
proteína recombinante.
na avaliação de anticorpos
avaliação das propriedades do produto.
monoclonais antineoplásicos,
determinação da atividade biológica da
na análise da proteína recombinante
proteína recombinante em modelos
produzida,
animais.
na estabilização das proteínas
manutenção da atividade biológica do
recombinantes,
produto longo do seu prazo de validade.
na estabilização das proteínas
manutenção da atividade biológica do
recombinantes,
produto longo do seu prazo de validade.
no desenho, análise e controle das
etapas de separação e purificação
(processamento downstream),
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Novas substâncias adjuvantes,
Nanopartículas em medicamentos biológicos,

Aplicação
na potencialização do efeito de
proteínas recombinantes de uso vacinal,
na estabilização e/ou liberação
controlada das proteínas recombinantes,

Novas formas de administração,

ao produto formulado,

Diferentes formas de apresentação,

ao produto formulado,

Sistemas de liberação controlada de
biofármacos,
Novos dispositivos médicos para administração
do produto,
Ensaios baseados em animais,

na administração do produto formulado,
no tratamento dos pacientes,
no desenvolvimento não-clínico de
biofármacos,

Métodos alternativos que minimizem o emprego na avaliação da proteína recombinante
de animais de experimentação,
produzida,
Métodos alternativos que minimizem os ensaios
não-clínicos necessários,

na avaliação da proteína recombinante
produzida,

Estratégias que minimizem os ensaios clínicos
necessários,

na avaliação da proteína recombinante
produzida,

Ferramentas bioanalíticas,

na quantificação de readouts nãoclínicos e clínicos,

Protocolos clínicos, metodologias e técnicas
analíticas e regulação moderna que permitam a
realização de estudos clínicos de Fase 0
utilizando doses subterapêuticas em um número
reduzido de indivíduos,
Protocolos clínicos, metodologias e técnicas
analíticas e regulação moderna na realização de
estudos clínicos de Fase I,
Metodologias e técnicas analíticas e
bioanalíticas,

Metodologias e técnicas analíticas e
bioanalíticas,
Ferramentas e metodologias modernas,

Ferramentas, protocolos e equipamentos,
Ferramentas e procedimentos de gestão,

Objetivo
maximização da resposta imunológica
produto.
manutenção da estabilidade da proteína
recombinante.
estabelecimento de vias alternativas
injetável.
estabelecimento de produtos
aprimorados em relação seu uso final.
liberação lenta e gradual do princípio
ativo no organismo.
adequação às especificidades do
produto.
avaliação de citotoxicidade,
farmacocinética, farmacodinâmica,
eficácia, biodistribuição e outras
propriedades do produto.
confirmação dos efeitos desejados para
o produto por meio de testes in vitro ou
que reduzam o número de animais
requeridos.
redução do tempo e do custo com
ensaios não-clínicos, sem comprometer
a garantia de segurança e eficácia da
proteína recombinante.
redução do tempo e do custo com
ensaios clínicos, sem comprometer a
garantia de segurança e eficácia da
proteína recombinante.
análise eficiente de amostras desses
estudos.

na avaliação precoce das propriedades
farmacocinéticas e farmacodinâmicas de a acelerar sua avaliação clínica.
uma nova molécula,
na avaliação de uma nova molécula que a determinar a dose e periodicidade de
é administrada pela primeira vez a um
administração e a avaliar sua
grupo de indivíduos,
segurança, toxicidade e farmacocinética.
a identificar e quantificar biofármacos
na análise de grande número de
e/ou seus alvos moleculares em
amostras (ex. oriundas de estudo clínico amostras obtidas de indivíduos
de Fase III),
participantes de estudos clínicos de
Fase 0, I, II ou III.
a identificar e quantificar anticorpos antina análise de grande número de
droga (ADA) e avaliar se estes, quando
amostras (ex. oriundas de estudo clínico
identificados, são ou não anticorpos
de Fase III),
neutralizantes (NAB).
condução de estudos clínicos para o
no estabelecimento de protocolos
desenvolvimento de biofármacos no
clínicos inovadores,
País e no exterior.
no recebimento, armazenamento
condução de ensaios clínicos
seguro, análise laboratorial e avaliação adequados aos requerimentos
estatística de amostras oriundas de
regulatórios brasileiros e de agências
estudos clínicos,
estrangeiras (ex. FDA, EMA etc.).
na avaliação de protocolos de estudos
a reduzir os prazos das análises por
clínicos por parte de ANVISA e CONEP, estes órgãos.

