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Resumo 
 
 
Esta tese de doutorado trata de como processos inovativos podem ser viabilizados e 
estimulados a partir da externalização de capabilities antes realizadas internamente 
à empresa. Para atingir o objetivo proposto foi escolhido o setor farmacêutico, cujo 
processo inovativo é constante e permeia, em diferentes graus, todas as etapas da 
cadeia, além da organização da sua cadeia ser propícia à desverticalização. A 
unidade de análise utilizada é a capability, neste caso as atividades relacionadas a 
pesquisa e desenvolvimento e manufatura. A partir da consulta de uma base de 
dados estrangeira, foi selecionado um conjunto de artigos técnicos que incluiu o 
tema e o setor alvo da tese. A sistematização dos dados permitiu identificar o tipo de 
atividade externalizada, a situação em que isso ocorria, suas principais motivações e 
resultados, bem como os detalhes das empresas envolvidas. A análise da 
externalização de atividades de pesquisa mostra quatro formas de aceleração da 
inovação: (1) aquela alcançada a partir do acesso a tecnologias que não seriam 
acessíveis de outra maneira, acelerando a fase clínica do desenvolvimento; (2) a 
que agrega etapas permitindo acelerar a fase clínica do desenvolvimento; (3) a da 
etapa de formulação que possibilitou acelerar o estágio de desenvolvimento, e (4) a 
relacionada a estágios da química de descoberta permitindo acelerar a própria fase, 
além da conseguinte. A análise da externalização de atividades de manufatura 
mostra um movimento de inclusão de etapas a jusante da cadeia, no caso aquelas 
de desenvolvimento, constantes nos dados analisados beneficia a manufatura além 
do produto final, mas também em termos de inovação de processo. A aceleração da 
inovação ocorre principalmente por possibilitar ter o produto mais rápido para ser 
lançado ao mercado. Os dados são convergentes com o argumento central de que 
ao permitir acesso a capabilities fora das fronteiras da firma, o outsourcing é 
ferramenta que viabiliza a inovação. A conclusão é de que as decisões tomadas não 
seguem uma norma pré-determinada, uma prescrição. Não há mais o referencial 
seguro da integração vertical, nem de uma best practice. Cada empresa deve 
decidir, a partir de parâmetros que ela mesma pode determinar, a melhor forma de 
resolver os desafios competitivos que lhe são propostos de maneira irrecusável e 
incontornável. 
 
Palavras-chave:  inovação tecnológica, organização industrial, externalização, 
capabilities, pesquisa, manufatura, indústria farmacêutica. 



 

Abstract 
 
 
Innovation has become a central element of the economic system. This thesis 
focuses on how outsourcing capabilities can foster innovation process. It does so by 
analyzing the pharmaceutical sector, an innovative industry which value chain can be 
easily disaggregated in several stages that embrace different industrial actors. The 
analysis unit is the capability, in this case the capabilities related to research and 
manufacturing activities. By means of a database searching, a system with a range of 
technical articles treating the central subject of the thesis was build up.  The 
information has been classified in order to identify outsourced activities, in which 
situations outsourcing happens, as well as main reasons and outcomes of the 
outsourcing process. It also allowed knowing better what kind of companies were 
involved in the strategy. Outsourcing research pharmaceutical capabilities provides 
four main routes to nurture innovation: (1) by accessing new technologies, (2) by 
aggregating research phases, (3) by means of outsourced formulation activity and (4) 
outsourced drug discovery chemistry. In the case of manufacturing capabilities, 
outsourcing has incorporated upstream phases of the value chain, mainly the ones 
related to development activities. Eventually, innovation is boosted as products can 
reach the market in a faster way. The analysis demonstrates the core argument 
herein developed: by connecting distributed capabilities, outsourcing is a useful tool 
that accelerates innovation.   
 
Keywords : technological innovation, industrial organization, outsourcing, capabilities, 
research, manufacturing, pharmaceutical industry. 
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Introdução 
 

 

 Esta tese de doutorado trata da externalização de atividades industriais e 

funções empresariais para fornecedores ou empresas especializadas e suas 

relações com a inovação das firmas. A adoção de tal estratégia não é algo novo e 

vem sendo usada por uma série de setores – têxtil, automobilístico, eletrônico, entre 

outros – há várias décadas. O novo é seu propósito: usada, num primeiro momento, 

como ferramenta para lidar com uma demanda imprevisível ou com problemas 

pontuais de capacidade produtiva, externalizar tem sido uma prática cada vez mais 

considerada parte integrante da estratégia de inovação das empresas – uma grande 

virada em relação à típica integração e internalização de funções no desempenho de 

atividades inovativas.  

 A integração vertical consiste em agregar, em uma única corporação, 

atividades que podem ser realizadas de forma independente por diferentes unidades 

empresariais. Consolidou-se como forma preponderante da organização corporativa, 

sendo adotada por setores variados durante o final do século XIX e grande parte do 

século XX. Resulta em uma estrutura altamente centralizada em que manufatura, 

vendas, compras, engenharia, pesquisa, finanças, dentre outras atividades, tornam-

se, cada uma, um departamento dentro da mesma empresa. O seu surgimento e a 

sua ampla adoção justificam-se principalmente pela necessidade de otimização de 

todo e qualquer espaço da empresa, como ter garantido seu suprimento de matéria-

prima e os seus canais de venda, e daí internalizar todas as funções. A integração 

tem vantagens como a redução dos custos unitários do produto, possível graças à 

produção e à comercialização de altos volumes; a manutenção do controle sobre 

todas as atividades desenvolvidas pela empresa e também a garantia da 

propriedade, física e intelectual, em tudo no que ela se envolve. 

A existência de mercados com curvas de evolução bastante conhecidas teve 

contribuição determinante para a formação e expansão da grande empresa 

verticalizada . Isto é, o desenvolvimento de um mercado obedecia, quase sempre, 

ao colocado pela teoria do ciclo de vida do produto: introdução, crescimento, 

maturidade e declínio. É difícil precisar a duração e a fronteira de cada estágio ex-

ante, sendo que na prática isso geralmente ocorre após a identificação do declínio, 

ou seja, ex-post. Apesar dessa dificuldade, o modelo de ciclo de vida do produto 
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permitia que as empresas programassem não só sua produção e marketing, mas 

também investimentos de curto e longo prazo. Até hoje o modelo continua servindo 

como ferramenta de planejamento para várias indústrias tanto para investimentos 

em ativos fixos, como as fábricas, quanto para ativos intangíveis, como o 

desenvolvimento de um novo produto. O pressuposto do mercado com curvas de 

oferta conhecidas guiava as decisões de incorporação de novas tarefas, seja na 

forma de atividades (manufatura, pesquisa e desenvolvimento) ou áreas de negócios 

(química, petroquímica, farmacêutica) e com isso sustentava as estruturas 

verticalmente integradas. 

Os acontecimentos e as transformações presenciados nas últimas décadas e 

reunidos, muitas vezes de forma imprecisa, sob o termo globalização, colocaram em 

xeque a grande empresa verticalizada e os fundamentos que sustentavam essa 

forma de organização. Mudanças econômicas como a ampla abertura (comercial e 

financeira) dos mercados nacionais, o acirramento da competição entre empresas, a 

volatilidade da demanda que passaram a enfrentar e o surgimento de padrões de 

consumo cada vez mais dinâmicos e com forte velocidade de transformação 

abalaram um mundo organizado sob a égide da organização vertical, hierarquizada 

e centralizada. No que diz respeito ao processo de inovação, questões específicas 

desafiam a organização industrial.  

A primeira delas é o surgimento de tecnologias emergentes , característico 

desta fase do capitalismo. Este fato ganha importância ao subverter o pressuposto 

que sustentava a organização corporativa até então predominante: os mercados não 

são mais conhecidos. Há que se lidar, ainda, com a imprevisibilidade dessas novas 

tecnologias. Como resultado, tem-se posições de mercado ameaçadas; as empresas 

tornam-se tão vulneráveis quanto um indivíduo na multidão sendo alvo de um franco-

atirador – em alusão a uma ameaça cuja origem e alvo são desconhecidos a priori. 

As fontes de oferta multiplicam-se, os consumidores deixam de ser cativos de um 

grupo restrito de empresas e as instabilidades de cada curva de demanda, seja ela 

de uma empresa ou de um mercado, acentuam-se.  

Outra questão é a existência de uma ampla diversidade tecnológica 

resultando em um cenário caracterizado pela natureza dispersa das capabilities 

relacionadas à inovação . Isso implica que uma firma, sozinha, não tem todas as 

capabilities de que precisa; ao contrário, elas estão cada vez mais espalhadas entre 

várias empresas e instituições. Essas capabilities, por sua vez, não são 
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desenvolvidas de maneira isolada, dependendo muitas vezes da interação das 

firmas. Disso segue uma necessidade recorrente de diferentes estruturas 

organizacionais para combinar, recombinar, explorar e, até, criar capabilities.  

Na perspectiva da grande empresa verticalizada, manter o controle sobre 

todas as atividades (ou funções) corporativas neste novo contexto implicaria 

necessariamente em manter excelência “de especialista” em tudo, do 

desenvolvimento do produto à sua fabricação e comercialização. Mas não basta 

fazer: é preciso fazer melhor, mais rapidamente  e de forma mais atraente, 

aproveitando todas as oportunidades colocadas pelas novas tecnologias.  

O ciclo de vida do produto encurtado torna o time-to-market crucial para o 

sucesso de qualquer firma em quase qualquer mercado. Tão importante quanto isso 

é produzir em tempo hábil, com qualidade e custos menores que seus concorrentes. 

Além disso, a empresa deve capacitar-se para, prontamente, alocar e re-alocar 

tecnologias conforme seus desenvolvimentos em produtos são ou não bem-

sucedidos. O problema acentua-se porque nem o ritmo nem a amplitude das novas 

tecnologias são passíveis de controle, sequer de acompanhamento. Diante deste 

contexto tecnológico, torna-se evidente a exigência de uma revisão das estratégias 

por parte das empresas. 

Uma resposta possível é a empresa focar no conjunto mínimo daquilo em que 

consegue ter capacitações destacadas, que não apenas domina, mas em que é 

superior, e fazer uso daquelas que se destacam em outras empresas. Isso pode e 

tem sido feito através de um conjunto de estratégias de alianças entre empresas, 

como fusões, aquisições, joint-ventures e licenciamentos. Esta tese está interessada 

numa aliança específica, a que envolve a externalização de capabilities relacionadas 

à inovação. 

A externalização faz parte de uma organização estrutural que almeja a 

combinação, exploração e criação de capabilities. O objetivo deste trabalho é 

entender como a externalização afeta o processo de inovação da empresa . 

Quais as capabilities que afetam a capacidade de inovar da empresa? Como elas 

podem fazer isso e em que extensão? Como uma firma pode fazer uso de 

estratégias de externalização para promover a inovação? Assumindo como unidade 

de análise a própria capability, o objetivo é retratar o processo de externalização que 

viabiliza, estimula e acelera a inovação, melhorando seus resultados para a 

Economia.  
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 Apesar da prática de externalização de atividades ou funções ser cada vez 

mais comum, não se pode dizer que há um movimento massivo em direção a um 

novo paradigma de organização industrial – tal como aconteceu quando um grande 

número de setores substituiu as práticas fordistas pelas toyotistas nos anos 1970, 

por exemplo. O que se tem visto é um cenário industrial muito diverso: nem todas as 

indústrias externalizam e nem as que externalizam o fazem no mesmo nível ou nas 

mesmas funções. Ademais, a estrutura verticalizada não deixa de existir. Isso leva 

ao uso da capability view of the firm como um arcabouço teórico da tese.  Em 

suma, a abordagem da capability foca na questão do porquê as firmas diferem entre 

si. Considerando que as capabilities estão dispersas no cenário industrial, mercado e 

hierarquia – a conhecida dicotomia make-or-buy – não são substitutos entre si, mas 

complementares. Trata-se de uma escolha, pela firma, de como organizar suas 

funções e atividades. Tal escolha inclui externalizar para se ter acesso a capabilities 

externas. A ênfase é, então, na divisão de trabalho entre a empresa e o mundo 

externo (fornecedor, universidade, etc.) na geração da inovação. 

 No âmbito da Economia da Inovação, o conhecimento é cada vez mais 

volumoso, multiplicado por novos desdobramentos. Isso se reflete em vários campos 

do saber, muitas vezes combinados entre si, influenciando o desenvolvimento de 

produtos com ciclos de vida cada vez mais curtos. A empresa que quiser construir 

trajetórias de sucesso no mercado deve se preocupar com a engenhosidade e a arte 

necessárias para reunir inúmeros componentes inovativos agora disponíveis. Como 

resultado, tem-se um cenário industrial de empresas com laboratórios e fábricas 

eficientes e polivalentes dedicadas a uma variedade de grupos de produtos 

convivendo com empresas cuja especialidade é fazer a alquimia entre o 

funcionamento dos conhecimentos e a criação de novas soluções. Externalizar, 

parcialmente ou não, atividades e funções é uma forma coerente, embora não 

consensual, de organizar a estrutura corporativa frente ao novo ambiente. O 

laboratório que deu início à empresa do século XX tinha como função gerar 

sucessivos produtos para a fábrica de forma a dar continuidade aos 

desenvolvimentos anteriores; agora, o laboratório não está mais voltado para 

alimentar a fábrica e sim para gerar novos produtos. Poder contar com outros atores 

industriais permite que algumas empresas se dediquem a reger a combinação de 

conhecimentos e tecnologias, sejam eles novos ou não. 
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 Para atingir o objetivo proposto foi escolhido o setor farmacêutico . 

Considerado um setor science based, o processo inovativo é constante e permeia, 

em diferentes graus, todas as etapas da cadeia. A organização da sua cadeia é 

propícia à desverticalização: a etapa de descoberta de um composto envolve atores 

tão diferentes quanto universidades e pequenos laboratórios; as fases do 

desenvolvimento são subdivididas em uma série de estágios envolvendo, 

igualmente, uma série de fornecedores, entre grandes e pequenos;  sua manufatura 

pode ser dividida conforme o cliente que atende, se em escala piloto ou comercial, 

se fármaco ou medicamento. Todos os estágios da cadeia envolvem, mesmo que 

em diferentes graus, processos inovativos.  

 Sendo a unidade de análise utilizada nesta tese a capability, e não o setor ou 

a empresa em si, a análise recaiu sobre as atividades relacionadas a pesquisa e 

desenvolvimento e manufatura farmacêuticas a partir de seus fornecedores, as 

contract research organizations, CROs, e as contract manufacturing organizations, 

CMOs.  

 A literatura de Administração, de Economia e de Engenharia de Produção não 

chegaram a um consenso sobre o termo usado para denominar o processo de 

transferência de um processo para parceiros ou fornecedores, alternando entre 

terceirização, subcontratação e, inspirados pelos desenvolvimentos da indústria de 

tecnologia de informação, outsourcing. A despeito de serem usados muitas vezes 

como sinônimos, Pinheiros (1999) chama atenção para o fato de que se associam, 

na verdade, a relações que são diferentes. Com o intuito de evitar a controvérsia, o 

autor opta pela denominação externalização fazendo menção à ação em si. Essa 

expressão é utilizada para designar todas as iniciativas que signifiquem a 

transferência parcial ou total de tarefas antes realizadas por uma empresa (empresa-

origem, empresa-mãe, subcontratante, etc.) para outras empresas (empresa-destino, 

subcontratada etc), sendo por isso mais abrangente. 

O termo outsourcing aparece, frequentemente, acerca do processo que esta 

tese pretende retratar e tem os mesmos problemas de imprecisão dos termos em 

português. A contribuição de Pires (2001) é bem próxima daquilo que se almeja 

estudar: outsourcing “é uma prática de repasse de atividades e responsabilidades 

em que parte do conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa (na 

efetivação das operações de uma cadeia produtiva) é providenciada por um 

fornecedor externo, num relacionamento predominantemente colaborativo e 
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interdependente” (p. 214). Edrveen e Brons (2000) defendem que este processo 

envolve o repasse de atividades por parte de uma empresa para um fornecedor com 

o objetivo principal de atingir mais efetivamente seu foco competitivo e desenvolver 

competências distintas ao longo da cadeia produtiva. É neste sentido que este 

trabalho de doutorado opta pelo uso do termo externalização  como tradução do 

inglês outsourcing. 

O trabalho organiza-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

fenômeno inspirador desta tese de doutoramento: a externalização de atividades 

industriais e de funções corporativas. A partir dos seus desenvolvimentos nos 

principais setores de atuação, o Capítulo mostra a evolução do processo de 

externalização enfatizando a variedade de setores que o adotam e, dentro do 

mesmo setor, os diferentes graus que as empresas o fazem. Tal cenário 

heterogêneo é levado muito a sério: ao assumir a externalização como um processo 

que é necessariamente criador de valor para as empresas envolvidas, não se 

defende sua adoção como uma best practice. Os eventos econômicos e sociais 

agrupados sob a denominação de globalização não impõem uma melhor forma 

estratégia empresarial; defende-se aqui que é necessário se fazer uma escolha e 

lidar com o fato de que ela não é definitiva.  

O segundo capítulo traz a revisão teórica das principais contribuições 

utilizadas para a construção da tese. Para isso, apresenta a evolução histórica do 

processo de externalização bem como as principais questões de pesquisa que 

acompanharam seu desenvolvimento. Ao propor que a externalização é uma 

ferramenta que dá acesso a fontes externas de conhecimento e de tecnologia e por 

isso estimula a inovação, a escolha é pela estrutura teórica da abordagem 

capabilities da firma, abordagem em que a tese se apóia para a construção de seu 

argumento. O capítulo situa a perspectiva das capabilities no contexto da 

organização industrial e da discussão da externalização ao percorrer conceitos 

debatidos pela teoria dos custos de transação, por exemplo. Discute também 

conceitos como os recursos produtivos penrosianos, visto ser a visão das 

capabilities um derivado teórico da visão da firma baseada em recursos. Apresenta, 

por fim, a teoria das capabilities. Além de fornecer insumos para a compreensão dos 

resultados, o capítulo termina com uma importante reflexão: mais importante do que 

a decisão de externalização ou não estão as determinações sobre como lidar com 
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capabilities que são dinâmicas e estão dispersas entre vários atores do cenário 

industrial.   

O terceiro capítulo apresenta a indústria farmacêutica, as características da 

organização de sua cadeia produtiva e seus principais atores. Também apresenta e 

discute sua cadeia inovativa e como os processos de externalização se inserem 

nesta configuração. O setor é considerado portador de alto conteúdo tecnológico e 

vem enfrentando nos últimos anos uma série crise em termos de inovação. Colocado 

de uma forma simples, os esforços (de tempo e de recursos) para o 

desenvolvimento de fármacos e novos medicamentos não tem se traduzido em 

depósitos novos no FDA. A indústria sofre, ainda, com a crescente competição dos 

genéricos, intensificada frente à iminência do fim de patentes de medicamentos 

importantes em termos de faturamento. Diante disso, externalizar etapas de 

pesquisa, desenvolvimento e manufatura tem se mostrado uma forma eficiente de se 

alcançar produtos bem sucedidos, que chegam mais rapidamente ao mercado, 

assunto tratado no quinto capítulo.  

O quarto capítulo se atém a explicar a organização dos dados utilizados para 

a investigação empírica da tese. Esta etapa da tese foi beneficiada, em grande 

parte, pelo estágio de doutorado realizado na University of Manchester. A 

Universidade permitiu acesso ao banco de dados General Business, que inclui uma 

série de periódicos especializados e cuja atualização é feita em tempo real. Para um 

período de quatro anos, cerca de 300 artigos técnicos foram coletados e 

sistematizados. A classificação utilizada está descrita no capítulo e a conformação 

resultante, em Anexo. A pesquisa qualitativa resultou na seleção de artigos que 

mostram que o acesso a capabilities externas de pesquisa e manufatura promoveu a 

aceleração da inovação. São esses artigos os discutidos no próximo capítulo. 

O quinto capítulo apresenta os resultados encontrados e os discute à luz dos 

desenvolvimentos teóricos realizados nos capítulos anteriores. No que diz respeito 

às atividades de pesquisa e desenvolvimento, diferentes fases são externalizadas 

com o principal objetivo de descartar compostos com grandes chances de falha em 

estágios finais da cadeia e acelerar testes e etapas que permitam o medicamento se 

constituir como tal. Já em relação às atividades de manufatura, os movimentos 

quase se confundem com reestruturações específicas do setor. Mas a viabilização e 

o estímulo à inovação estão presentes, seja ao se apoderar de etapas de 

desenvolvimento para acelerar a manufatura, seja para acelerar a manufatura para 
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que o produto chegue logo ao mercado. Diferentemente do que se está acostumado, 

há muito mais do que custos em um cenário repleto de movimentos de 

externalização, com destaque àquele acesso a fontes externas compromissado com 

a inovação.  

Por fim, as Conclusões retomam os principais argumentos da tese 

relacionando os capítulos e registrando questões para pesquisas futuras. 
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Capítulo 1 
A externalização de atividades industriais e de funções 

empresariais 
 
 
 
 O objetivo principal deste capítulo é apresentar o fenômeno inspirador desta 

tese de doutorado. A externalização de atividades industriais foi por muito tempo 

associada à empresa de calçados e vestuário Nike, que deixava a produção a cargo 

de vários fornecedores escolhidos principalmente pelo fator custo enquanto 

desfrutava dos ganhos de sua marca. O chamado modelo Nike  de produção foi 

sendo adotado por várias empresas de outros setores também, notadamente o de 

móveis, o têxtil e os associados à moda. A externalização de funções empresariais, 

por sua vez, foi algo disseminado principalmente nos segmentos de serviços, em 

particular os associados a tecnologias de informação. Nas últimas décadas várias 

empresas de diferentes setores vêm adotando estratégias de externalização que 

mostram desenvolvimentos e desdobramentos em relação aos processos originais. 

É sobre esses casos que o capítulo vai tratar.  

 Para isso, organiza-se em quatro itens. O primeiro apresenta o aqui chamado 

modelo iPod de produção, que contrasta com o chamado modelo Nike por supor a 

externalização de outras etapas, uma sofisticação dos serviços e a relevância do 

outsourcing dentro da cadeia. O Item 1.2. trata da externalização na indústria 

eletrônica trazendo exemplos de empresas contratantes e contratadas. Produtos 

eletrônicos inteiros são montados a partir de peças de várias empresas – como o 

laptop da IBM. A modularidade, cujo desenvolvimento remete à indústria de 

computadores, é apresentada neste item. Como princípio de produção, cumpre 

importante papel na indústria automobilística, assunto do item 1.3. O processo de 

externalização é aqui apresentado, juntamente com a apresentação de casos que se 

destacam. As diferenças com a externalização da indústria eletrônica ficam 

evidentes.  

Por fim, o item 1.4. utiliza-se da discussão em torno dos termos terceirização, 

subcontratação e outsourcing para indicar o conceito aqui utilizado: externalização 

como equivalente ao termo inglês que trata de uma relação de parceria entre 

empresas em uma decisão estratégica necessariamente criadora de valor para 

ambas.  
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1.1 O modelo iPod de produção 
 

 

 A Apple, empresa estadunidense de produtos eletrônicos, construiu sua 

trajetória com forte apelo de inovação e design, tornando-se um sonho de consumo 

para clientes que procuram produtos diferenciados e com um quê de exclusividade1. 

A empresa lançou o tocador de música digital iPod  em 2001 e rapidamente uma 

gama de tocadores MP3 foram lançados. Em três anos dominava 70% do mercado 

de tocadores de música digital além de responder por quase um quarto do 

faturamento total da empresa. Mas o iPod, da Apple, não é feito pela Apple.  

O trabalho de Linden et al. (2007) mostra com detalhes o que está envolvido 

na produção do aparelho de música digital ao analisar a composição da cadeia de 

fornecimento do modelo 30GB do iPod, conhecido como Vídeo iPod, colocado à 

venda em outubro de 2005. O objetivo de tal estudo é mostrar a criação de valor ao 

longo do processo produtivo bem como quem se apropria dele – neste caso, mostrar 

quem se apropria do valor de um produto inovador mas feito por várias empresas. A 

cadeia de fornecimento do produto é desmontada para os 10 insumos mais caros e 

os seguintes itens identificados:  

� Empresa fornecedora do insumo, 

� Preço estimado daquele componente, 

� Porcentagem que o preço do componente representa para o total de 

custos com insumos do iPod, 

� Taxa bruta de lucro do fornecedor, que é usado como aproximação do 

valor por ele captado e convertido no 

� Valor estimado captado pelo fornecedor. 

 Segundo os autores, além destes 10 insumos, o iPod 30 GB tem mais 441 

componentes com valor médio estimado de US$ 0.05 cada.  

 É curioso notar que muitas das empresas fornecedoras aqui citadas não são 

responsáveis pela produção do insumo fornecido. Os autores citam como exemplo o 

chip fornecido pela PortalPlayer cuja manufatura é feita tanto pela Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC), de Taiwan, quanto pela LSI Logic, dos 

                                                 
1 O iPod só é compatível com iTunes, por exemplo. 
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Estados Unidos. A empresa também licencia um dos principais elementos de design 

do chip, o coração do processador, uma empresa inglesa chamada ARM (Linden et 

al., 2007).  

 O iPod 30GB é vendido no varejo por US$ 299. Os autores calculam que a 

diferença entre o preço no varejo e no atacado é de 25% – ou seja, o iPod sai da 

Apple valendo US$ 224.25. Subtraindo desse valor o custo total dos insumos, tem-

se o lucro da empresa criadora do produto: US$ 80. O valor é mais alto que qualquer 

insumo utilizado na produção e mais alto que os valores adicionados conseguidos 

pelos fornecedores da empresa (Linden et al., 2007).  

As partes vitais do iPod incluem tecnologias de diferentes países – um disco 

rígido da Toshiba, um disk-drive da Nidec, um processador da ARM, um controlador 

da Texas Instruments, uma interface USB da Cypress e uma memória da Sharp 

(Berger, 2006). A montagem final é feita por empresas contratadas como a Asustek, 

a Inventec Appliances e a Foxconn (Varian, 2007). E foi essa divisão de trabalho que 

tornou o  iPod viável apenas  um ano após sua criação pela Apple. 

O custo total dos insumos e acessórios do Vídeo iPod é estimado em US$ 

144.40; a soma dos custos dos 10 itens mais caros é estimada em US$ 123.12 

(mais de 4/5 do valor total). O item mais caro analisado é o disco rígido feito pela 

Toshiba. Com custo estimado em US$ 73, é responsável por mais de 50% dos 

custos totais em insumos do produto. O lucro total sob as vendas da empresa 

naquele ano foi 26.5%; por aproximação, o valor captado pela Toshiba na feitura do 

iPod é de US$ 20.  

O segundo insumo mais caro é o display feito pela Toshiba-Matsushita 

Display2. O seu preço é estimado em US$ 20.39 e o valor adicionado que capta para 

a empresa é US$ 5.85. A análise continua para os outros insumos cujas informações 

estão organizadas no Quadro 1.1: 

 

                                                 
2 Joint-venture entre as duas empresas japonesas. 
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Quadro 1.1.1 – Os insumos mais caros da 5ª geração do  iPod de 30GB (2005) 

Componente Fornecedor 
Local 
Sede 

Local 
Produção 

Preço de 
Fábrica 

(estimado) 
($) 

% do 
Custo  

Margem 
Bruta 

Lucro (%) 

Valor 
Capturado 

(estimado) 

($) 
Disco rígido Toshiba Japão China 73.39 51 26.5 19.45 

Módulo de display 
Toshiba-

Matsushita 
Japão Japão 20.39 14 28.7 5.85 

Processador de 
vídeo/multimídia 

Broadcom EUA 
Taiwan ou 
Cingapura 

8.36 6 52.5 4.39 

Portal Player CPU PortalPlayer EUA 
EUA ou 
Taiwan 

4.94 3 44.8 2.21 

Inserção, teste, e 
montagem 

Inventec Taiwan China 3.70 3 3.0 0.11 

Pacote de Bateria Desconhecido   2.89 2  0.00 
Display Driver Renesas Japão Japão 2.88 2 24.0 0.69 

Memória móvel 
SDRAM 32 MB 

Samsung Coréia Coréia 2.37 2 28.2 0.67 

Back Enclosure Desconhecido   2.30 2 26.5  

Mainboard PCB Desconhecido   1.90 1 28.7  

Subtotal para os 10 
insumos mais caros 

   123.12 85  33.37 

Todos os outros 
insumos 

   21.28 15   

Total de todos os 
insumos 

   144.40 100   

Fonte: Linden et al. (2007) com base nos relatórios da Portellingent, Inc. (2006) 

 

É a externalização relacionada à dissociação entre as atividades de 

concepção e manufatura do produto que cria valor o objeto alvo desta tese. O caso 

do iPod distingue-se pela criação de valor alcançada pelas empresas envolvidas, 

pela amplitude de setores envolvidos. Acima de tudo, trata-se de um produto de alto 

conteúdo tecnológico, símbolo da inovação. Enquanto o Modelo Nike era usado de 

forma quase pejorativa ao mencionar uma externalização voltada basicamente a 

baratear custos, o aqui chamado Modelo iPod de produção menciona um elo entre 

inovação e externalização que antes não existia ou, pelo menos, não era enfatizado.  

O capítulo segue mostrando outros exemplos.  
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1.2 Externalização na indústria eletrônica 
 

 

 Inventando o Século Eletrônico, do economista e historiador Alfred Chandler 

(2001), faz menção ao fato sem precedentes do setor ter mudado a maneira como 

as pessoas vivem e a forma como o trabalho é organizado. A indústria eletrônica 

inclui os segmentos de componentes eletrônicos (principalmente semicondutores), 

equipamentos de telecomunicação, equipamentos de informática (hardware 

[computadores, notebooks, etc.] e software) e utilidades domésticas (linha marrom: 

aparelhos de áudio e vídeo; linha branca e outros eletrodomésticos portáteis). Por 

sua abrangência e pelo alto conteúdo tecnológico dos seus produtos, o setor 

desempenha importante papel em diversas áreas, impondo novos padrões de 

inovação para outras indústrias. É considerado, por isso, responsável pelas 

tecnologias e inovações que criaram a base para os padrões de produção e 

consumo do século XXI (Chandler, 2001).  

 As principais inovações na indústria eletrônica confirmam o caráter cumulativo 

dos processos de aprendizagem: o rádio, de 1920, evoluiu como parte do 

aprendizado adquirido do telefone na década de 1890; o conhecimento técnico 

derivado do rádio permitiu o desenvolvimento da televisão nos anos 1940 e 1950; 

por sua vez, a televisão foi a base para as tecnologias usadas em fitas e discos nos 

anos 1970 e 1980. Grande parte da evolução do setor se deu ao longo do século XX 

com um pequeno número de atores liderando os grandes movimentos e tendências. 

Schumpeter (1942) argumenta que as estruturas organizadas na forma de 

oligopólios criam um ambiente mais favorável à pesquisa e desenvolvimento e por 

isso tornam-se uma máquina de inovação. Ao serem bem-sucedidas nesse 

processo, as firmas investem em capacidade produtiva adicional e, como resultado, 

tem-se estruturas cada vez maiores e com competências revigoradas ao longo do 

tempo. A organização industrial da indústria eletrônica é convergente com estas 

idéias desde sua origem, com grandes empresas norteando a trajetória do setor que 

se constituía como criadouro e depósito de conhecimento (Chandler, 2001).  

 O autor considera que os anos 1990 marcam o período em que a base do 

Século Eletrônico se completou. O cenário desta finalização era bem diferente 

daquele em que a indústria se desenvolveu. A partir dos anos 1970 o setor passou a 

enfrentar um ambiente de concorrência acirrada, oriunda principalmente da Ásia, 
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encurtando ainda mais os ciclos de vida de seus produtos. Isso levou a uma 

aceleração do ritmo inovativo das firmas eletrônicas. A demanda torna-se 

extremamente volátil para cada firma individual: os novos produtos podem tanto 

alcançar níveis elevados de demanda, quando caem no gosto dos consumidores, 

quanto níveis baixíssimos se falham em atraí-los. Ser inovativo é condição 

necessária, mas não suficiente. A diferença entre o sucesso (e os elevados lucros 

correspondentes) e o fracasso (com suas grandes perdas) depende de vários fatores 

e circunstâncias, mas está diretamente relacionada com a capacidade de chegar 

primeiro ao mercado. Dado que nestes mercados os preços tendem a cair 

rapidamente, grande parte dos ganhos depende da rapidez com que o produto 

chega ao mercado e não da eficiência do dispositivo em si. Para continuar 

colocando produtos inovadores bem-sucedidos no mercado a indústria eletrônica 

teve que encontrar novas formas de produzi-los. A seguir, alguns exemplos do que 

as empresas do setor estão fazendo. 

Em 1997, a Ericsson, empresa sueca de equipamentos de telecomunicações, 

vendeu suas unidades produtivas para uma empresa fornecedora de manufatura 

contratada – a Flextronics (Cingapura). Foram vendidas duas plantas localizadas na 

Suécia e, ainda, no mesmo ano, foram anunciados acordos de manufatura com 

outras contratadas, como a SCI (atual Sanmina-SCI) e a Solectron. A estratégia 

mostrou-se favorável no que diz respeito a apoiar o desenvolvimento de novos 

produtos (por parte da Ericsson) a serem manufaturados com a qualidade e a 

velocidade (por parte das contratadas) exigidos pelo mercado, de forma que em 

2001 a Ericsson anunciou a externalização de todas as operações envolvidas com 

telefones celulares para a Flextronics3. Através desse acordo definitivo, a Flextronics 

passou a ser responsável, a partir de 2002, desde o protótipo do novo produto até a 

sua montagem, passando pelo gerenciamento da cadeia de fornecimento e de 

logística, nos quais a empresa iria processar pedidos e embarcar produtos para os 

clientes da Ericsson. Com a criação da joint-venture com a Sony, em 2001, os 

pedidos de manufatura de celulares estenderam-se para empresas especializadas 

baseadas em Taiwan, embora a Flextronics tenha ficado com grande parte da 

produção. A SonyEricsson mantém somente uma fábrica internamente, localizada 

em Beijing. 

                                                 
3 Tal externalização reduziu a força de trabalho da sua divisão envolvida com o produto de 18.000 
empregados mundiais para cerca de 7.000. 
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O processo de reestruturação da Motorola observado no final da década de 

1990 também incluiu a realização de vários acordos de contratação da manufatura. 

Em 1999 a empresa externalizou a manufatura de telefones celulares digitais para a 

Dialer and Business, de Taiwan. No ano seguinte, contratou a Celestica por três 

anos para a manufatura de telefones sem fio, além de fazer um acordo de cinco 

anos com a Flextronics, que com isso tornou-se responsável por 40% de suas 

operações de telefones celulares, rádios two-way, set top boxes e outros produtos 

de cabo banda larga. Em 2001, a Celestica completou a compra de dois 

estabelecimentos da Motorola, em Dublin e Mt. Pleasant. A estratégia alcançou 

também o segmento de semicondutores, e em 2002 a empresa externalizou suas 

operações do Vale do Silício, na Califórnia, para a Taiwan Semiconductor 

Manufacturing. 

Em 2001 foi a vez de a Philips anunciar que cessaria a manufatura de 

telefones móveis, transferindo-a para a empresa chinesa especializada na atividade, 

a China Electronic Corporation (doravante, CEC). De início, as duas formaram uma 

joint-venture, mas os planos eram de que a CEC aumentasse sua participação no 

empreendimento. A CEC comprou, ainda, equipamentos da Philips, bem como parte 

de seus recursos em P&D e design para telefones móveis, tornando-se a fabricante 

desses telefones. Em 2002, anunciou um acordo global com a Jabil, fornecedora 

especializada de manufatura, incluindo a montagem de placas de circuito impresso. 

Pelo acordo, a Jabil assumiria a divisão PCMS da Philips, sigla em inglês que 

corresponde à industrialização por encomenda de produtos eletrônicos, envolvendo 

um total de oito fábricas.  

Estes casos revelam algo mais amplo e abrangente. A reestruturação 

observada no setor levou à criação de novas estruturas, as fornecedoras de 

manufatura. A Flextronics foi fundada em 1969 com o objetivo específico de fornecer 

manufatura para firmas que precisavam de placas de circuito impresso em 

quantidade superior à que podiam fazer internamente. Em 1980 a Flextronics foi 

vendida e transformou-se em uma firma de manufatura contratada.  Na metade da 

década começou a entregar soluções turnkey aos seus clientes. Em 2001, a lista de 

atividades sob responsabilidade da Flextronics incluía para a Philips (Hungria) rádios 

de painel frontal para carros; mouse para a Microsoft (China); placa de terminal 

internético para a Sony (Guadalajara, México); switchboard para a Cisco (San Jose); 

switch e rack para a Ericsson (Hungria); alimentadores de documentos para 
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copiadores para a HP (Guadalajara), palm para a para a Palm Pilot (Guadalaraja, 

Malásia, San Jose); testadores de fertilidade para a Unipath (Austrália); enclosure 

para zipdrive para a Palm Pilotomega (Colorado). Seus 10 principais clientes 

somavam 64% dos seus negócios em 2005, sendo a Sony-Ericsson e a Siemens 

suas principais contas (Berger, 2006).  

A Solectron foi fundada em 1977 e expandiu-se durante a década de 1980 

fornecendo serviços de montagem de placa de circuito para as empresas com 

excesso de demanda. Devido aos elos de um dos fundadores com a IBM, muito do 

seu trabalho vinha dessa empresa. Aos poucos, a Solectron passou a atender cada 

vez mais outras firmas de marca, e conforme estas ficavam familiares com seus 

serviços, a Solectron abandonou sua ênfase inicial em atender a transbordamentos 

de demanda e passou a oferecer trabalhos orientados para a produção. A empresa 

foi adquirida pela Flextronics em 2007. 

A Celestica forneceu serviços de manufatura à IBM – incluindo 

estabilizadores, placas de circuito impresso, módulos de memória e produtos de 

armazenagem – por mais de 75 anos, sendo que somente em 1993 passou a ter 

outras empresas de marca como clientes. No ano seguinte foi incorporada pela 

empresa como uma subsidiária wholly owned e, em 1996, sua gerência juntou-se à 

Onex Corp.4 juntas e adquiriram a Celestica da IBM. Até então, a Celestica tinha 

apenas duas unidades produtivas, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. Em 

1997, Onex e Celestica moveram-se rapidamente para expandir tanto sua 

capacidade produtiva quanto sua base de clientes e, em 2000, a Celestica tinha 41 

plantas produtivas em 14 países diferentes.  

A Foxconn, antiga Hon Hai, é hoje a principal empresa do setor de 

manufatura contratada. Com base em Taiwan, a empresa faz produtos para 

empresas como HP, Motorola, Sony (ela é responsável pela montagem do 

PlayStation), além de manufaturar e vender uma série de componentes 

principalmente para computadores pessoais.   

A estratégia de contratar a manufatura serve também para outros tipos de 

negócios. Em 1990, um professor do MIT e seu colega desenvolveram um chip de 
                                                 
4 A Onex Corporation é uma empresa diversificada, operando através de firmas autônomas que são 
líderes em suas indústrias. Suas operações são, principalmente, de serviços de manufatura de 
eletrônicos, serviços de gerenciamento de clientes, exibição teatral, produtos automotivos, produtos 
de engenharia de construção, refinaria de açúcar, segurança on-line e infra-estrutura de 
comunicações. No final de 2002, seu faturamento consolidado era de US$ 23 bilhões, com ativos 
avaliados em US$ 20 bilhões e 98.000 empregados mundialmente.  
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imagem que poderia ser incorporado a uma câmera do tamanho de um cartão de 

crédito. Em 1999 abriram uma empresa para comercializar esta invenção, a SMaL. 

Ao decidirem pela não fabricação do produto, passaram a vender kits incorporando 

os componentes principais da SMaL para firmas de marca que conceberam o corpo 

final da câmera que usaria o chip. A primeira cliente foi a FujiFilm, e depois vieram a 

Logitech e a Oregon Scientific (Berger, 2006). Foi a separação da concepção do 

produto da sua produção, contratando a função de empresas já existentes, que 

possibilitou que a inovação chegasse rapidamente ao mercado. 

A reorganização da produção atingiu também o segmento de computadores. 

A IBM enfrentou sérias dificuldades na sua divisão de computadores pessoais, o que 

a levou a vender sua produção de desktops para a Sanmina-SCI. Tal estratégia não 

foi suficiente para a recuperação da empresa que, em 2004, anunciou a venda da 

divisão para a chinesa Lenovo. O fato chamou atenção para a composição de um 

computador da empresa, feito com partes oriundas de diferentes empresas muitas 

vezes desconhecidas, como mostra a Figura 1.2.1: 

Figura 1.2.1 – Around the world in one laptop 

 
Extraído de: The New York Times, 9/12/2004. 
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A Dell, empresa estadunidense de computadores, foca sua organização na 

definição, no marketing e na distribuição do produto enquanto externaliza toda sua 

manufatura, exceto uma pequena parte da montagem final – segundo os 

pesquisadores do MIT, ela internaliza 4 minutos e meio da montagem final. A Intel  

faz seus microprocessadores e contratados asiáticos fazem o resto dos 

componentes, incluindo a placa-mãe, os monitores LCD, o mouse e os discos 

rígidos. Ao todo, são 30 fornecedores que representam cerca de 75% dos custos 

totais do produto. A Apple, também do segmento de computadores, externaliza toda 

a produção de laptops para uma fornecedora contratada de design e manufatura 

(ODM – original design manufacturing) em Taiwan (Berger, 2006).  

O caso da Hewlett-Packard ilustra os dilemas que as empresas gigantes e 

verticalmente integradas na origem enfrentam conforme tentam aumentar (ou 

garantir) sua lucratividade a partir da externalização. A empresa transferiu grande 

parte de sua manufatura de impressoras para fornecedores, mantendo internamente 

os negócios de impressão e imagem. Segundo a empresa:  

“As impressoras têm ciclos de vida curtos enquanto os ciclos de vida dos 
cartuchos chega a 10 anos ou mais. A impressora usa processos de 
montagem que são padrão na indústria quando comparados aos cartuchos, 
cujos processos são proprietários e altamente automatizados. (...) Há 15 
anos estávamos convencidos que nossa estratégia de manter produção 
interna de impressoras nos conferia vantagem; a emergência de 
fornecedores contratados altamente eficientes substituiu essa vantagem e a 
HP tornou-se uma líder no uso desses parceiros. (...). O valor econômico de 
externalizar sua produção [de cartuchos] seria limitado porque o seu design 
é proprietário sendo que a HP seria o único consumidor.” (Berger, 2006, p. 
173). 

 
Em suma, externalizar a manufatura para fornecedores contratados de forma 

a focar nas atividades de concepção e comercialização do produto foi a estratégia 

adotada por várias das empresas do setor. Os custos com manufatura, fixos, são 

geralmente irrecuperáveis, mas aqueles dedicados às atividades de P&D podem 

facilmente ser redirecionados para outros produtos e desenvolvimentos tecnológicos 

no caso de produtos que não tenham conseguido atrair a atenção do consumidor. 

A reorganização da indústria eletrônica resultou na constituição de 

organizações denominadas por Sturgeon (2002) de redes modulares de produção . 

Nelas, os fornecedores se especializam em um processo genérico base com uso de 

sistemas de manufatura altamente automatizados que permitem grande variação do 

produto. Os riscos inerentes à indústria eletrônica são amenizados através do 

espraiamento de sua produção entre um grande número de firmas clientes, na 
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maioria das vezes concorrentes diretas. As empresas contratantes, por sua vez, 

ganham condições para concentrarem capacidades e recursos nos ativos 

estritamente relacionados à sua marca, bem como no exercício de seu poder de 

mercado, por não precisarem mais investir em capacidade produtiva interna. 

Assim, uma indústria que era caracterizada por poucas empresas dominantes 

que integravam internamente as atividades da concepção à montagem do produto 

dispondo de todo o conhecimento para isso necessário sofre uma reorganização da 

sua estrutura. O processo de desverticalização da indústria eletrônica é 

acompanhado da emergência de fornecedores EMS (electronic manufacturing 

services), especialistas em manufatura, e ODM (original design manufacturing), 

responsáveis também pelo design do produto. A Figura 1.2.2 mostra a 

reorganização mencionada. Ao final, a nova configuração da indústria eletrônica 

caracteriza-se por uma integração horizontal em que as firmas se especializam em 

estágios específicos da cadeia de valor, com foco e investimentos direcionados 

exclusivamente às suas competências (Sturgeon e Lee, 2001; Sturgeon, 2002).  
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Figura 1.2.2 – Reorganização da cadeia produtiva eletrônica 

 
Fonte: Sturgeon, 2006 

 

A Figura chama atenção para a especialização dos fornecedores, cujas 

atividades envolvem, inclusive, propriedade intelectual (IP). À medida que vão 

atendendo diferentes demandas de diversos clientes, os fornecedores melhoram a 

qualidade de seus produtos e aumentam o escopo de seus serviços. A cada 

contrato, competências são desenvolvidas e tornadas base para relacionamentos 

com outras firmas. Como esse processo é cíclico, a estratégia de externalização vai 

se tornando cada vez mais atrativa, tanto para as firmas que já a adotam e 

pretendem aumentar sua fatia contratada, quanto para aquelas que começam a 

aventar essa possibilidade.  

As tecnologias de manufatura utilizadas na indústria eletrônica ajudam a 

explicar a emergência da nova configuração. Os vários componentes eletrônicos 

individuais devem ser interconectados para constituir um produto final e são as 

placas de circuito que realizam essa conexão. O processo de alocar componentes 
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eletrônicos com esses dispositivos e permanentemente juntá-los – a montagem de 

placa de circuito (circuit-board assembly) – é o processo principal da manufatura de 

qualquer produto eletrônico. A maioria desses produtos tem complexos requisitos de 

interconexão e contém múltiplas placas de circuito. Os avanços tecnológicos destas 

placas estão diretamente relacionados às melhorias no desempenho em produtos 

finais. Dessa forma, a montagem é responsável por grande parte do custo dos 

produtos eletrônicos – cerca de 90% (Sturgeon, 1998). 

Até meados dos anos 1980, a técnica de montagem prevalecente era 

basicamente manual. A introdução da tecnologia SMT (surface mount technology) 

aumentou a intensidade de capital exigida no processo além de ter contribuído para 

a crescente miniaturização dos produtos eletrônicos finais. A necessidade de maior 

precisão no processo de montagem disso decorrente forçou a indústria a 

automatizar a montagem. A adoção dessa nova tecnologia também elevou 

drasticamente a escala mínima da manufatura eletrônica; dados os elevados custos 

com equipamentos, tanto pequenas quanto grandes empresas podem não estar 

aptas para adquirir o maquinário necessário e adotar a nova tecnologia. Esta 

dificuldade é intensificada pela incerteza dos rumos das novas tecnologias de 

processo (Sturgeon, 1998). Isso incentivou a criação de fornecedores especializados 

capazes de aumentar o volume de produção, responsabilizando-se pela manufatura 

de várias empresas.   

Atualmente, o SMT é o processo padrão para os segmentos de eletrônicos de 

consumo, computadores e equipamentos de telecomunicação. Além de reduzir a 

importância dos custos de trabalho na manufatura de eletrônicos, esse procedimento 

permite observar os requisitos exigidos aos fornecedores, muito além de baixos 

custos. Os contratados tendem a oferecer uma gama de serviços limitados a um 

conjunto de atividades de produção centradas na montagem da placa de circuito e 

do produto final (Sturgeon, 1998). Têm-se, assim, empresas responsáveis pela 

manufatura para várias firmas de marca que constantemente promovem ajustes e 

melhorias de seus produtos, concentrando toda sua força nisso e em ganhar 

mercado, enquanto todas as preocupações com o processo e as tecnologias 

envolvidas foram externalizadas. A tecnologia é apontada como um dos fatores que 

contribuíram na emergência da externalização da manufatura eletrônica. A 

modularização do processo produtivo é outro fator a que se considerar, cuja 

contribuição à externalização atinge também outras indústrias. 
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A modularidade  é uma estratégia que visa organizar produtos e processos 

complexos. Um sistema modular é composto por unidades ou módulos, que são 

concebidos de maneira independente mas funcionam como um sistema integrado 

(Baldwin e Clark, 1997), e seu desenvolvimento remete à indústria de computadores. 

O fato do design de um determinado modelo de computador ser único – cada um 

tem seu próprio sistema operacional, processador, periféricos e aplicativos – vinha 

colocando dificuldades para um setor alvo de constantes desenvolvimentos 

tecnológicos. Cada vez que se colocava a necessidade de incorporação de 

melhorias tecnológicas, softwares e hardwares tinham que ser reformulados. As 

dificuldades não eram apenas do lado dos produtores, que tinham que manter as 

plataformas anteriores apesar da evolução; muitos usuários sequer mudavam de 

sistema temerosos de perder informações e arquivos. Modularizar a produção foi a 

estratégia encontrada para fazer frente a essa situação, afetando drasticamente a 

inovação do setor. 

O System/360, lançado pela IBM em 1964, foi o primeiro computador 

modular. Foi concebido como uma família de computadores que incluiriam máquinas 

de diferentes tamanhos para diferentes aplicações, todas usando o mesmo conjunto 

de instruções e com periféricos que podiam ser compartilhados. Para conseguir essa 

compatibilidade, aplicou-se o princípio da modularidade em design. A modularidade 

é alcançada ao se dividir informações em regras visíveis de design – referem-se a 

determinações que afetam decisões subseqüentes de design – e parâmetros ocultos 

de design – referem-se a decisões que não afetam o design além do módulo em 

questão. As regras visíveis abarcam três categorias:  

� Arquiteturas: definem os módulos farão parte do sistema e quais serão suas 

funções;  

� Interfaces: descrevem detalhadamente como será a interação entre os módulos; 

� Padrões: referem-se a testes de conformidade (pode o módulo x funcionar no 

sistema? o módulo x versus o y é melhor? quanto?).  

A IBM montou um escritório responsável por estabelecer as regras visíveis 

que determinariam como os diferentes módulos iriam funcionar ao serem juntados e 

por garantir sua execução por todos os times de design da empresa. Os elementos 

ocultos eram totalmente controlados por cada um dos times. Os novos sistemas 

foram feitos compatíveis com os softwares existentes baseados também em 

conceitos modulares (Baldwin e Clark, 1997).  
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O sucesso comercial e financeiro da empresa foi imenso e alterou a dinâmica 

competitiva do setor. A oportunidade de produção de módulos compatíveis que 

pudessem ser facilmente plugados com as máquinas da IBM (isto é, seguindo as 

regras de design da empresa) atraiu várias empresas para os segmentos de 

impressoras, terminais, memória, software e unidades de processamento central. 

Essas empresas nascentes podiam produzir um módulo muitas vezes melhor do que 

aqueles feitos internamente pela IBM já que se dedicavam exclusivamente ao seu 

produto. Assim, uma indústria dinâmica e inovadora foi criada ao redor desses 

módulos, a ponto de sistemas de computadores completamente novos serem 

desenvolvidos e competirem por fatias de mercado da IBM (Baldwin e Clark, 1997). 

Ter diferentes empresas – e diferentes unidades da IBM – trabalhando 

independentemente em módulos impulsionou enormemente a taxa de inovação do 

setor. Ao se concentrar em único módulo, a unidade ou empresa se aprofunda nos 

conhecimentos envolvidos o que permite até que sejam feitos experimentos 

paralelos. Os designers de módulos são livres para tentar uma ampla gama de 

abordagens desde que obedeçam às regras de design que asseguram a 

compatibilidade dos módulos. Para uma indústria como a de computadores, na qual 

a incerteza tecnológica é alta e a melhor forma de proceder é geralmente 

desconhecida a priori, quanto mais experimentos e maior flexibilidade cada designer 

tem para desenvolver e testar módulos experimentais, mais rápido a indústria está 

apta a chegar a versões melhoradas (Baldwin e Clark, 1997). 

Essa liberdade de experimentar com o design do produto é o que distingue 

fornecedores modulares de um subcontratado comum. O time responsável pelo 

design de um disco rígido tem que obedecer os requerimentos do computador que 

vai atender – como protocolos de transmissão de dados, especificações do tamanho 

e da forma do hardware, e os padrões para as interfaces – para ter certeza de que o 

módulo vai funcionar dentro do sistema como um todo. Mas em outros aspectos, o 

time pode desenhar o disco rígido da forma que eles consideram funcionar melhor. 

As decisões tomadas não precisam ser comunicadas aos designers dos outros 

módulos nem mesmo para os criadores do sistema que estabeleceram as regras 

visíveis. Da mesma forma, designers rivais podem experimentar abordagens de 

engenharia completamente diferentes para suas versões de módulos, desde que 

também obedeçam às regras visíveis. O ambiente torna-se, portanto, cada vez mais 

favorável à inovação. 
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A modularidade também apresenta limites relacionados a sua própria 

natureza. Sistemas modulares são muito mais difíceis de conceber quando 

comparados a sistemas interconectados tradicionais. Seus designers têm que ter 

conhecimento dos trabalhos internos do produto e do processo para que 

desenvolvam de forma precisa as respectivas regras visíveis. Estas, por suas vez, 

têm que ser especificadas antes de qualquer processo começar. Mas os possíveis 

problemas ou falhas dos módulos só aparecem quando o produto integrado já está 

funcionando (ou não). Voltando ao exemplo pioneiro, a IBM descobriu esse tipo de 

problema com o System/360, que utilizou muito mais recursos para ser desenvolvido 

do que o esperado. Baldwin e Clark (1997) chamam a atenção para o fato de que, 

se a empresa soubesse das dificuldades de garantir a integração modular e o 

respectivo custo, a modularidade jamais teria sido adotada.  

Conforme a modularidade evolui, essas dificuldades vão sendo apaziguadas. 

Rupturas em campos científicos, em particular o de materiais, vêm facilitando a 

obtenção do conhecimento do produto na profundidade desejada e por isso 

contribuído na melhoria das especificações das regras de design. Avanços na 

computação reduziram drasticamente os custos de captação, processamento e 

armazenagem do conhecimento, o que leva à redução do custo de concepção e de 

teste de diferentes módulos. Além disso, melhorias nos mercados financeiros e nos 

acordos contratuais estão ajudando pequenas empresas a encontrar recursos e 

formar alianças para o desenvolvimento de novos produtos e novos módulos. Em 

algumas indústrias, como telecomunicações e energia elétrica, os processos de 

desregulamentação têm facilitado a divisão do mercado em linhas modulares. 

Atualmente, observa-se um período de grandes avanços na modularidade tanto no 

nível de produto quanto no alcance de setores (Baldwin e Clark, 1997). 

O sistema modular torna a complexidade de produtos e processos em algo 

administrável e de custos reduzidos. O módulo pode ser modificado para incorporar 

desenvolvimentos tecnológicos ou melhorias técnicas, o que torna o sistema 

tolerante às incertezas. Além estimular e acelerar a inovação em produtos e 

processos, a modularidade também transforma as relações entre empresas, pois 

torna possível a transferência de atividades, inclusive as complexas, para outras 

firmas. É só por contar com uma organização da produção flexível que a indústria 

eletrônica pode externalizar a manufatura sem grandes transtornos. 
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A modularidade vem sendo utilizada há mais de um século como princípio de 

produção – as montadoras, por exemplo, sempre fizeram os componentes do carro 

em locais diferentes e os juntam apenas para a montagem final. A engenharia de 

design desses componentes serve como informação visível no sistema de 

manufatura, permitindo que um processo complicado seja quebrado entre várias 

fábricas e até externalizado para outros fornecedores. Os fornecedores da indústria 

automobilística podem experimentar processos de produção ou logística mas, 

diferentemente da indústria de computadores, pouco influenciam o design nos 

componentes. Recentemente, a relação entre fornecedores e montadoras mudou, 

como mostra o próximo item. 

 

 

1.3 Externalização na indústria automobilística 
 

 

 A análise das estratégias adotadas pela indústria automobilística é 

considerada fundamental para a compreensão da organização industrial, em geral, e 

do que as empresas fazem a respeito de sua produção, em particular, porque as 

mudanças características das mudanças que o setor passou vêm influenciando os 

conceitos e as idéias sobre como produzir bens. 

 As linhas de montagem introduzidas por Ford no início do século XX foram 

tratadas como a Primeira Revolução na indústria automobilística (Womack et al., 

1992). A possibilidade de intercambiabilidade de peças e componentes colocada por 

esse método de produção desempenhou papel determinante na produção em 

massa. Conceitos e princípios de administração e de organização do trabalho foram 

desenvolvidos lado a lado com os desdobramentos relacionados à produção. Em 

meados dos anos 1950, as empresas norte-americanas atuantes sob as práticas 

fordistas dominavam o mercado automobilístico global. Ao mesmo tempo, empresas 

de vários outros setores diferentes adotavam princípios semelhantes de organização 

da produção, dando uma amostra da influência daquele setor no padrão de 

produção industrial como um todo. 

No começo da década de 1970, entretanto, as firmas estadunidenses 

começaram a perder mercado para os carros japoneses. Ao oferecerem 
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diferenciação a um mercado acostumado com a padronização da produção em 

massa, os novos produtos asiáticos desafiaram o modelo vigente e promoveram o 

que foi chamado de Segunda Revolução na indústria automobilística (Womack et al., 

1992) – comumente conhecida como produção enxuta  (em inglês, lean production). 

Tal transformação implicava redesenhar automóveis, máquinas e ferramentas 

envolvidas no processo produtivo. O sistema de produção destacava-se por sua 

flexibilidade de forma a proporcionar às firmas condições de responder às mudanças 

do mercado de forma mais dinâmica e eficiente. O adjetivo “enxuta” faz menção a 

sua extrema eficiência ao demandar, no processo como um todo, menores 

quantidades de recursos (comparativamente ao sistema fordista). Este sistema foi 

responsável ainda pela nova forma de organização da cadeia de fornecimento da 

indústria ao integrar fornecedores e montadoras, reduzindo custos e melhorando a 

qualidade do produto.  

A grande proeza deste novo sistema de produção foi atender um mercado 

cada vez mais segmentado prontamente sem aumentar o orçamento necessário 

para a produção de um carro. Dadas suas inegáveis vantagens, a produção enxuta 

ganhou espaço em outros setores industriais e, tal como fez a Ford no passado, 

mudou a forma como os bens são produzidos. Assim, o Toyotismo  – nome dado em 

referência à primeira empresa que usou tais idéias – tornou-se um símbolo desse 

novo sistema de produção. Ironicamente, foi a Ford que consagrou o novo modelo 

ao se tornar uma das empresas mais exemplares na adoção dos princípios 

toyotistas. A indústria automobilística, inicialmente um símbolo global da produção 

em massa, passou a ser um símbolo global da produção enxuta e vários outros 

setores seguiram seu caminho. É por ter determinado novos padrões de produção 

que a indústria automobilística tem seu principal produto, o carro, referenciado como 

a máquina que mudou o mundo – título do livro de Womack et al. (1992). 

Mas a mudança organizacional não foi suficiente para recuperar o setor da 

crise iniciada nos anos 1970. O seu agravamento nos anos 1990 mostrou que os 

princípios toyotistas não eram suficientes para encarar as crescentes exigências de 

diversificação dos consumidores – aos clientes eram dadas oportunidades cada vez 

maiores de personalizar suas aquisições (Benko e McFarlan, 2003) – e de 

desenvolvimentos tecnológicos que se faziam necessários. O setor passou também 

a enfrentar uma acelerada queda de lucratividade, causada pelo acirramento da 

concorrência (Calabrese e Erbetta, 2004). O imperativo da reinvenção colocou-se, 
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novamente, à indústria e, como conseqüência, uma nova forma de se fazer negócios 

emergiu. Trata-se, novamente, da modularização, movimento associado a alguns 

elementos da externalização da manufatura, conforme colocado no item anterior. 

No caso da indústria automobilística, modularização refere-se à ação de 

prover as linhas de montagem de carros com módulos completos – em 

contraposição ao fornecimento de partes e componentes avulsos. A sua adoção 

permite que montadoras diminuam o número de fornecedores ao lidarem com um 

fluxo mais consolidado. Ao mesmo tempo, um nível intermediário de fornecimento 

nomeado sistemista  é criado, referindo-se àqueles que fornecem módulos às 

montadoras. Os sistemistas passam a ser responsáveis por atividades de 

manufatura, projetos e pela administração da cadeia de fornecimento e têm que 

assegurar preços e qualidade do produto, além de cumprir prazos, de forma a 

garantir a funcionalidade dos módulos. 

A Mercedes-Benz foi uma das primeiras empresas a adotar tal estratégia. 

Quando planejava a unidade de montagem do seu novo utilitário-esporte no 

Alabama, a firma se deu conta de que as complexidades do veículo exigiam a 

organização de uma rede de centenas de fornecedores e a manutenção de um 

estoque substancial para fazer frente a qualquer imprevisto na programação. Ao 

invés de gerenciar diretamente todo o sistema de fornecimento, decidiu-se pela 

estruturação dos sistemas em conjuntos menores de forma a constituir grandes 

módulos de produção. Todo o cockpit, por exemplo – incluindo airbags, sistemas de 

aquecimento e ar-condicionado, instrumentos, coluna de aço e fiação – é um módulo 

separado produzido pela Delphi Automotive Systems, unidade da General Motors 

localizada proximamente à da Mercedes. A Delphi é totalmente responsável pela 

produção do módulo do cockpit, atendendo às especificações e aos prazos, e tem 

sua própria rede de fornecedores para o módulo. Outro exemplo é o da GM, que deu 

à Magna responsabilidade integral para cuidar do desenvolvimento do interior da 

nova geração do Cadillac Catera. Conforme a modularidade avança no setor, os 

fornecedores buscam a consolidação de sua estrutura em torno de um módulo 

específico. Empresas como Lear Seating Corporation, Magna International e 

Johnson Controls vinham comprando fornecedores relacionados de forma a se 

tornarem líderes na produção de interiores completos de carros (Baldwin e Clark, 

1997). 
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A Volkswagen tem levado essa abordagem ainda mais longe na sua nova 

fábrica de caminhões em Resende, no Rio de Janeiro. A empresa fornece a fábrica 

onde todos os módulos são construídos e os caminhões são montados, mas os 

fornecedores independentes obtêm seus próprios materiais e contratam seus 

próprios funcionários para a construção dos respectivos módulos. A empresa não 

produz nem monta o carro, mas estabelece a arquitetura do processo de produção e 

as interfaces entre as células, define os padrões de qualidade que cada fornecedor 

deve alcançar e testa os módulos e os caminhões conforme eles passam por cada 

estágio da produção (Baldwin e Clark, 1997).  

Graziadio e Zilbovicius (2004) destacam que a modularização não é um novo 

sistema de produção, nada comparável com a produção em massa ou a produção 

enxuta, e sim uma nova forma de organização da produção. Para eles, 

modularidade implica em maior valor adicionado aos componentes conforme eles se 

constituem em módulos não porque agregam um maior número de partes e 

componentes e sim porque, ao fazerem isso, adicionam novas funções. Dessa 

forma, o nó da cadeia que adiciona valor muda conforme os fornecedores de 

módulos assumem mais atividades de projeto e manufatura antes realizadas pelas 

montadoras. Deve ser ressaltado que modularidade não implica, necessariamente, 

externalização de atividades porque os módulos podem ser produzidos tanto 

internamente, pelas montadoras, como externamente, via fornecedores. Mas 

conforme os módulos são externalizados, os custos dos investimentos são reduzidos 

e, consequentemente, os riscos associados a esse investimento também. Ao 

deixarem a produção sob a responsabilidade de terceiros, as firmas líderes podem 

focar seus recursos em atividades-chave como identificação das necessidades dos 

consumidores, concepção de produto, marketing e vendas.  

Há muito tempo que montadoras externalizam atividades de produção e 

fundição de partes e componentes. A diferença é que, agora, esse processo é 

ampliado abarcando outras atividades de produção – no caso, módulos e sistemas. 

São várias as vantagens envolvidas nesse movimento. Ao externalizar módulos, as 

firmas líderes podem reduzir seus estoques, os elevados custos de um investimento 

fixo bem como os custos da mão-de-obra. O fluxo de informação entre os atores 

envolvidos é ampliado. Se o projeto de um produto modularizado é externalizado, o 

tempo do seu design pode ser reduzido e as mudanças tecnológicas associadas ao 

produto podem ser aceleradas na medida em que envolvem especialistas. O mesmo 
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pode ocorrer com o lead time do produto (o tempo entre a sua programação e 

finalização). Com isso, o tempo até o mercado é reduzido drasticamente e os 

produtos finais podem ser muito mais variados. Há, ainda, o fato de que as 

orientações técnicas de produto e processo podem ser passadas das montadoras 

aos fornecedores; assim, estes têm a oportunidade de testá-las, prová-las e até 

melhorá-las para então passá-las de volta às montadoras. Externalizar favorece a 

inovação, tanto para montadoras quanto para sistemistas. Em termos comparativos, 

numa organização convencional da cadeia de fornecimento automobilística, os 

fluxos de conhecimento são limitados aos projetos repassados aos fornecedores 

pelas montadoras. 

A grande troca de informações entre firmas líderes e fornecedores é um dos 

obstáculos para a adoção de estratégias de externalização dos módulos. O 

conhecimento é considerado muito estratégico para as montadoras que na maioria 

das vezes não têm intenção de compartilhar essa vantagem competitiva com outros 

agentes, sejam eles colaboradores ou não. Alguns autores acreditam que as firmas 

líderes da cadeia estão arriscando perder o controle da tecnologia conforme cedem 

partes do desenvolvimento do seu produto a terceiros. É por isso que a 

externalização de projetos por parte das montadoras ainda é algo bastante raro na 

indústria (Baldwin e Clark, 1997). Quando ocorre, há pouco espaço para a 

criatividade do fornecedor. Assim, a única chance para o desenvolvimento da 

estratégia de externalização é um relacionamento muito mais próximo entre 

montadoras e fornecedores, de forma a assegurar o controle e a propriedade dos 

desdobramentos dessa relação. Nesse sentido, chama atenção a tendência da 

montadora centralizar todos os módulos em um único fornecedor. Como resultado, a 

interdependência entre os atores é ampliada reforçando o caráter cativo da relação. 

Essa interdependência caracteriza a externalização no setor. Enquanto na 

indústria eletrônica a externalização cria um segmento independente de 

fornecedores especializados, a dependência com os fornecedores aumenta 

conforme a externalização se amplia na automobilística. O fato é que neste setor a 

modularidade implica a criação de módulos que são específicos a modelos de 

carros. Isto é, entre as montadoras, nenhum módulo é igual a outro e, dentro da 

mesma empresa, os módulos variam conforme os carros que montam (Graziadio e 

Zilbovicius, 2004).  É por isso que o design modular é de difícil implementação. Os 

fornecedores têm que fazer partes e subsistemas específicos a certos modelos que 
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dificilmente podem usar os mesmos componentes e processos, perdendo em 

economia de escala. O uso de plataformas comuns para um conjunto de modelos 

tem como contrapartida o risco de produção de carros similares, o que diminuiria as 

diferenças entre seus modelos top de linha e os mais básicos. Quanto mais as 

firmas de marca tentam maximizar sua distinção e qualidade, mais difícil é ter 

módulos vindos de fornecedores sem que se perca o controle do design e da 

identidade do carro (Berger, 2006). 

O fato é que, mesmo na presença da externalização, as montadoras 

permanecem no topo da cadeia de valor. Elas não dividem a plataforma de produção 

com concorrentes ou fornecedores (diferentemente da indústria eletrônica, por 

exemplo). A montagem representa 10% do valor do produto final (Sturgeon, 1998), 

mas por ser considerada um estágio crítico da cadeia de produção em termos de 

qualidade e características do produto, é mantida internamente.  Além disso, são as 

montadoras que determinam, em última instância, o papel desempenhado pelos 

fornecedores, sistemistas ou não. A forma como eles serão beneficiados – em 

termos de melhoria de suas competências produtivas, tecnológicas e administrativas 

– depende fortemente de como a decisão será tomada pela firma líder.  

Apesar dos limites colocados à externalização combinada à montagem 

modular, há exemplos bem-sucedidos da organização, como as fábricas brasileiras 

da General Motors em Gravataí, da Volkswagen em Resende, da DaimlerChrysler 

em Minas Gerais, da Renault e da Volks-Audi no Paraná e da Ford na Bahia. O 

Brasil foi “convertido” em plataforma para a estratégia de montagem modular durante 

a crise automobilística dos anos 1990. O consórcio modular e o condomínio 

industrial são experiência e exemplo para a indústria automobilística no mundo todo.  

No consórcio modular , os fornecedores estão localizados na mesma área 

da montadora e várias tarefas são compartilhadas, do design à manufatura (Lukacs, 

2005). Na pioneira brasileira deste modo de organização, a fábrica de ônibus e 

caminhões da Volkswagen em Resende a montagem está, desde o início, sob a 

responsabilidade de empresas ocupadas com o fornecimento de módulos, enquanto 

a Volks responde pelo projeto e pela qualidade final do produto. Como ônibus e 

caminhões têm volumes de produção menores, alguns fornecedores fabricam 

componentes fora do consórcio e apenas montam os módulos na fábrica de 

Resende. Apesar disso, as unidades ao redor da montadora estão totalmente 

dedicadas a ela. 
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Um conceito derivado do consórcio modular é o de condomínio industrial , 

assim chamado porque os sistemistas estão localizados no mesmo lugar que as 

montadoras, dividindo a mesma infra-estrutura e seus complementos, como 

alimentação, transporte e serviços de saúde. A diferença básica entre ele é que no 

condomínio, nem todas as tarefas são compartilhadas, e a montadora permanece 

responsável pela montagem final. Esse tipo de organização permite que a empresa 

líder externalize atividades de manufatura enquanto mantém o controle sobre o que 

está acontecendo neste processo (Graziadio e Zilbovicius, 2004; Lukacs, 2005). A 

General Motors em Gravataí é o melhor exemplo dessa organização.  

No início dos anos 2000, uma forte recessão global associada a problemas 

econômicos específicos dos Estados Unidos levou a Ford a uma grande crise que 

resultou, desde então, no fechamento de unidades (pelo menos cinco nos EUA) e 

cortes de posições (cerca de 35.000 empregos). Na Ford Brasil, os problemas 

começaram antes. Em 1998, a fatia de mercado da Ford brasileira era de cerca de 

7%, correspondendo a uma baixa variedade de modelos antigos, cuja imagem, entre 

a população mais jovem, correspondia a algo que pais e avós comprariam. Para 

reduzir perdas e reestruturar o negócio brasileiro, foi lançado em 2001 um conceito 

inovador de organização da produção. Considerado como um OVNI naquele 

momento, principalmente por estar fora das áreas tradicionalmente ocupadas pela 

indústria automobilística (como São Paulo), o projeto é agora visto como o 

responsável pela reviravolta da Ford brasileira.  

Em Camaçari, além de produção de módulos, os sistemistas dividem 

responsabilidades e unidades de produção, num projeto conhecido como Amazon. 

Alguns chegaram a dividir o desenvolvimento do produto com a Ford, o que permitiu 

um desenvolvimento de produtos mais rápido quando comparado à organização 

tradicional, graças às interações e sinergias entre montadora e fornecedor. Ao 

interagir em tempo real, o processo de tomada de decisões pode ser acelerado o 

que, por sua vez, torna mais favorável o desenvolvimento do processo e do produto. 

Em termos de resultados financeiros, a Ford Camaçari é uma experiência de 

sucesso em várias dimensões, incluindo o rejuvenescimento de modelos trazido pelo 

EcoSport e pelo lançamento do novo Fiesta, e um aumento da fatia de mercado de 

até 12%. Em 2005, as perdas da Ford no mundo todo alcançaram US$ 2 bilhões, 

enquanto o negócio sul-americano apresentou um lucro de cerca de US$ 389 

milhões.  
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1.4 Externalização de Atividades Industriais e Funç ões Empresariais  

 

 

O uso do termo externalização para denominar o tipo de fenômeno aqui 

descrito não é nem disseminado nem consensual. A literatura de Economia, de 

Engenharia de Produção e mesmo a de Administração costumam referir-se à 

transferência de um processo (de produção, de distribuição, etc.) para parceiros ou 

fornecedores como terceirização, subcontratação e, mais recentemente, outsourcing. 

Apesar de os primeiros serem usados como sinônimos, Pinheiros (1999) chama 

atenção para o fato de que há diferenças semânticas entre os termos, e, mais 

importante, dizem respeito a distintas relações interfirmas.  

A partir do levantamento dos principais autores que tratam destes conceitos, 

Pinheiros (1999) defende o uso adotado por Henkis (1995), autor com maior número 

de adeptos. Para ele, a terceirização refere-se às iniciativas de externalização das 

atividades de apoio – limpeza, segurança patrimonial, refeições etc. – e, mais 

recentemente, das atividades como seleção, treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos, pesquisa de mercado, publicidade, vendas, contabilidade e as 

atividades de informática. A subcontratação , por sua vez, trata da externalização de 

tarefas diretamente relacionadas ao objeto social da empresa, denominadas 

finalísticas. Entretanto, também não é consensual o que caracteriza um processo-fim 

para uma empresa. Com o intuito de evitar essa controvérsia em particular, 

Pinheiros (1999) opta por uma denominação que faça menção à ação em si. Para 

ele, então, a expressão externalização de atividades é utilizada para designar todas 

as iniciativas que signifiquem a transferência parcial ou total de tarefas antes 

realizadas por uma empresa (empresa-origem, empresa-mãe, subcontratante, 

contratante) para outras empresas (empresa-destino, subcontratada, contratada). 

Esta definição seria a mais abrangente.  

O termo outsourcing é uma herança do processo inicialmente ocorrido no 

setor de tecnologia de informação e que tem sido amplamente utilizado para se 

referir a formas organizacionais que envolvem parcerias entre empresas e 

fornecedores (Fusco, 2005). Os problemas de imprecisão são os mesmos dos 

termos em português. O ponto é que muito se fala sobre qual termo adotar quando a 
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questão mesmo é especificar e definir o fenômeno a que o termo se refere. A 

contribuição de Pires (2001) é bem próxima daquilo que se almeja aqui estudar. 

Segundo ele, outsourcing  

“é uma prática de repasse de atividades e responsabilidades em que parte do 
conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa (na efetivação 
das operações de uma cadeia produtiva) é providenciada por um fornecedor 
externo, num relacionamento predominantemente colaborativo e 
interdependente” (p. 214).  

 
Segundo esta definição, o termo vai além das práticas rotuladas de 

subcontratação ou terceirização, pois indica a opção de uma relação de parceria e 

interdependência com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva numa decisão 

fundamentalmente estratégica, abrangente e de difícil reversão. Comparativamente, 

os outros dois termos significam apenas um negócio, uma decisão operacional mais 

restrita e de mais fácil reversão. Este trabalho de doutorado opta pelo uso do termo 

externalização como tradução do inglês outsourcing, adicionando uma característica: 

a relação entre as empresas é, necessariamente, criadora de valor  para ambas.  

Do lado dos fornecedores, as atividades externalizadas ganham economias 

de escala e escopo, assim como equipes de P&D totalmente dedicadas ao processo, 

já que são externalizadas para especialistas. Do lado das firmas líderes, elas 

conseguem melhorar suas posições de mercado ao terem a qualidade de seus 

produtos melhorada, reduzidos seus ciclos de vida e diminuídos custos. Acima de 

tudo, conseguem a capacidade de responder às mudanças em seus mercados de 

forma ágil. Mas ao invés de conseguirem isso através da adoção de estratégias de 

downsizing, redução de salários, transferência de atividades produtivas para locais 

com insumos mais baratos, comprimindo seus fornecedores ou contratando mais 

trabalhadores temporários5, elas alcançaram melhor desempenho econômico 

externalizando atividades e tarefas para fornecedores que a têm como atividade 

central. O foco do trabalho é entender a externalização que revigora e acelera a 

inovação, voltando-se para o processo que, repassado a fornecedores, permite e 

estimula a introdução de novos produtos e novos processos, a criação de novos 

mercados e o nascimento de novas empresas. Ou seja, a externalização refere-se a 

modelos de produção tipo iPod, em contraposição ao modelo Nike de produção que 

se utiliza de estratégias prioritariamente de redução de custos. 

                                                 
5 Embora o façam, em alguma medida, principalmente em relação à manufatura interna 
remanescente.   
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Não se defende aqui, cabe registrar, a adoção de uma best practice em 

substituição à empresa verticalizada, que estaria com seus dias contados.  A 

realidade, em sua notável complexidade, permite a coexistência de diferentes 

estratégias, trajetórias e resultados. A realidade do mundo da produção, hoje, inclui 

uma heterogeneidade nas formas de organização industrial em que empresas 

verticalizadas e empresas fragmentadas coexistem, assim como arranjos na forma 

de clusters. Tal diversidade se mantém não apenas entre setores diferentes, mas 

também entre firmas que fazem os mesmos produtos nos mesmos países. Uma 

estratégia pode, ainda, não ser encontrada em sua forma pura, sendo possível uma 

combinação entre elas em uma mesma firma (formas diferentes de lidar com 

produtos maduros e novos, por exemplo). O foco aqui não é na estratégia em si, 

mas no seu resultado, na prática da externalização associada a um reforço do 

processo inovativo em suas várias formas. 

A discussão sobre a existência ou não de um modelo único de organização 

industrial tem sido alvo de estudos que discutem os efeitos da globalização – 

refletidos na abertura dos mercados, no encurtamento do ciclo de vida dos produtos, 

no acirramento da competição, etc. – nas estratégias das empresas. Uma 

contribuição de destaque para essa discussão é o estudo realizado pelo MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) com os resultados de cinco anos de trabalho 

sobre as estratégias das empresas. Publicado por Berger (2006), o texto destaca as 

duas visões mais comuns de se entender o fenômeno e sua influência 

microeconômica. O modelo convergente propõe a redução, ao longo do tempo, de 

diferenças empresariais e nacionais em direção a uma unidade de estratégias. Já o 

modelo de variedades nacionais do capitalismo prevê variações na forma como 

sistemas econômicos operam em diferentes nações, sendo Alemanha-Japão e 

Inglaterra-Estados Unidos suas variantes básicas. Partindo dessas duas formas de 

entendimento sobre a evolução do capitalismo, Berger (2206) chama atenção para o 

fato de o estudo ter observado diferentes formas, e não apenas duas, de lidar com 

os desafios econômicos colocados por essa evolução – em que se inclui a 

emergência de uma estrutura corporativa fragmentada ao lado de estratégias mais 

verticalizadas de organização em um mesmo país. Não haveria convergência, 

portanto, dada a coexistência de estratégias, e estas não dependeriam somente de 

modelos nacionais.  



 

 

44 

A partir da análise de 500 empresas, o estudo propõe entender a globalização 

como resultado da tomada de decisões das firmas sobre alocação e distribuição de 

funções e capacitações dentro ou fora de suas fronteiras – incorporando, com isso, a 

complexidade observada atualmente. O estudo apresenta quatro conclusões gerais: 

� Em empresas em que a fragmentação da produção é tecnicamente possível, as 

empresas devem manter internamente apenas atividades cujo desempenho pelo 

menos empata com o melhor do mundo para aquela tarefa; 

� A estratégia escolhida não depende da nacionalidade – em referência ao modelo 

fordista norte-americano ou o modelo mais conservador japonês. Nacionalidade 

não é destino; 

� A estratégia de buscar baixos custos, principalmente baseados em baixos 

salários, é quase sempre fatal. Atividades bem-sucedidas são aquelas 

construídas na base do contínuo aprendizado e inovação. Isso permite que as 

firmas construam capabilities – marca, relações sólidas com fornecedores e 

clientes, propriedade intelectual, competências especializadas, reputação – que 

as diferenciem e que estejam fora do alcance de empresas cujo único ativo é seu 

acesso a baixos custos6; 

� As pressões da globalização forçam os atores econômicos a transformar suas 

atividades e não impõem uma única melhor forma de fazê-las. Assim, o sucesso 

de uma empresa depende de uma escolha . 

Essa escolha envolve saber tirar proveito de um mundo que não é igual. E 

não é igual porque as empresas não são iguais. Uma firma se constitui ao longo do 

tempo a partir do acúmulo de experiências. Essas experiências não são resultado 

apenas das instituições e dos valores do país em que a empresa nasceu, mas são 

principalmente o produto do aprendizado da relação com diferentes clientes, 

fornecedores e até rivais, e também resultado da aquisição de conhecimento para 

solução de problemas de forma a sobreviver, renovar-se e crescer.  

Berger (2006) denomina essa vivência de heranças dinâmicas. A estratégia 

adotada pela empresa, ou as estratégias adotadas ao longo do tempo, não são 

meramente a reprodução de condições e soluções prévias, mas da relação entre o 

                                                 
6 O texto afirma não haver um conjunto de indústrias fadadas ao desaparecimento, mas um conjunto 
de estratégias condenadas, entre elas a de construir um negócio a partir das vantagens do baixo 
custo, prioritariamente a partir de baixos salários. O sucesso das empresas estaria pouco relacionado 
com as indústrias em si e muito com a construção de competências únicas que aumentam a distância 
entre elas e seus competidores. 
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arcabouço de conhecimento e experiências internas com as mudanças do ambiente 

externo. Assim, qual oportunidade a empresa agarra e onde ela decide alocar suas 

funções depende não do seu produto ou do tipo de indústria de que faz parte, mas 

em grande medida dos tipos de recursos que foram construídos pela firma a partir de 

experiências pretéritas, aquelas que fazem parte do seu legado. A divisão de 

trabalho entre as empresas também não está fadada à divisão ditada pela posição 

de seu país de origem – países avançados e em desenvolvimento. De fato, 

nenhuma atividade pertence a país algum de forma definitiva, e a China é um bom 

exemplo disso. 

O argumento da autora é bastante coerente com a visão de que a firma é um 

reservatório de recursos (nos moldes do trabalho de Edith Penrose e naqueles por 

ela inspirados, como a resource-based view of the firm) e que está constantemente 

avaliando o que têm internamente e o que está sendo melhor desenvolvido por 

outras empresas na hora de decidir como organizar sua produção. O objetivo final é 

o de realização de lucro – o que no cenário competitivo atual implica 

necessariamente ser inovador. O próximo capítulo fornece insumos teóricos para a 

compreensão do que está por trás da decisão da empresa. 
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Capítulo 2 
Inovação e organização industrial                     

a externalização e a visão de capabilities da firma 
 

 

Este capítulo tem por objetivo subsidiar teoricamente esta tese. Ao discutir a 

organização industrial frente a um cenário tendo a inovação como protagonista, 

incorpora-se a externalização de atividades produtivas e tecnológicas como um 

elemento estratégico não trivial e duradouro, bem diferente do “mantra” corporativo a 

que algumas discussões o limitam. A escolha da abordagem capabilities da firma faz 

jus a esse compromisso. 

O capítulo está organizado em três itens principais. No primeiro, faz-se o 

desenvolvimento histórico da estratégia de externalização indicando três fases e 

respectivas características: nascimento, espraiamento entre indústrias e como 

estratégia corporativa a ser estudada, e o momento atual. Aqui é introduzido o 

processo de outsourcing conforme ele é entendido neste trabalho: uma ferramenta 

que, ao permitir o acesso a capabilities externas à empresa, é adequada para lidar 

com um cenário em que a inovação ganha importância.  

O segundo item trata brevemente as questões de pesquisa que guiaram os 

estudos sobre externalização conforme sua evolução. Ressalta-se o esforço aqui 

realizado de desviar-se da resposta simplificadora e, acredita-se, pouco 

esclarecedora, oferecida pelas perguntas onde, como, o quê e porquê, introduzindo 

uma contribuição específica e diferenciada: a análise da externalização como um 

instrumento que possibilita a alquimia entre tecnologias e outras atividades 

necessárias a processos inovativos, já que crescentemente se revelam dispersas 

entre vários atores do cenário industrial. 

O terceiro e último item apresenta a firma a partir da abordagem das 

capabilities, uma ramificação da teoria da firma baseada em recursos. A escolha por 

esta teoria justifica-se na certeza de que ela vai além das abordagens usuais que 

tratam os recursos das empresas como algo que é ou não central-estratégico; aqui, 

parte-se do pressuposto de que aquilo que é estratégico pode mudar ao longo do 

tempo dado que as capabilities são inerentemente dinâmicas.  
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2.1 A evolução histórica da estratégia de externali zação 
 

 

A partir da revisão dos trabalhos feitos nos últimos 30 anos sobre 

externalização, Hatonen e Eriksson (2009) apresentam como a prática da estratégia 

evoluiu e como mudou a forma dos pesquisadores tratarem o assunto. Classificam o 

desenvolvimento da estratégia em três fases, distintas mas sobrepostas, conforme 

se apresenta a seguir.  

 A história da externalização como estratégia corporativa viável data dos anos 

1980, quando as organizações deixaram de cuidar internamente de operações de 

serviços, com destaque para os call centers. A idéia básica era externalizar 

processos de negócios não centrais com o objetivo de cortar custos operacionais. A 

estratégia era ferramenta principal para tornar as organizações unidades mais 

eficientes. Esta fase da externalização é denominada pelos autores como a era do 

Big Bang , termo que reflete a forma e a intensidade com que a estratégia ganhou 

popularidade. Apontam que o conceito já era usado por executivos da manufatura no 

final dos anos 1970, embora só fosse oficialmente introduzido uma década depois. A 

externalização ocorria principalmente em ambiente doméstico e contratos 

gerenciavam os relacionamentos entre as partes envolvidas. 

 Foi no início dos anos 1990 que a externalização ganhou momentum, graças 

a experiências positivas que induziram várias empresas a adotar a estratégia. Por 

isso, a fase é tratada como a era do Bandwagon 7. Influenciada pelo artigo de 

Hamel e Prahalad, que substituía o conceito de unidade estratégica de negócios de 

Porter, pela idéia das competências centrais, a estratégia era guiada pela busca de 

habilidades, competências e conhecimentos externos às fronteiras da empresa, 

colocando a questão dos custos em um segundo plano. Outsourcing estratégico 

passou a ser o mantra corporativo da vez, e como funções mais estratégicas 

estavam sendo externalizadas, as firmas começaram a construir relacionamentos 

mais próximos com seus fornecedores. A estratégia não ampliou somente as 

fronteiras das firmas; o mercado internacional de recursos passou a ser considerado 

como fonte de vantagem competitiva e os contratos não se limitavam mais ao 

ambiente doméstico.  

                                                 
7 Bandwagon e a expressão to jump in a bandwagon mostram a idéia de uma tendência que, por ser 
bem-sucedida, é imitada. 
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 Vinte anos depois de ser introduzido no rol de ferramentas administrativas, a 

externalização era regra mais do que exceção. Empresas de diferentes 

nacionalidades, setores e tamanhos reestruturavam seus negócios a partir de 

diferentes níveis de externalização. Considerada a fase atual da história do 

outsourcing, a era das Organizações sem Fronteiras  reflete a tendência crescente 

em direção a estruturas organizacionais cujos limites formais são enfraquecidos. Sob 

o “mantra” do “outsourcing transformador”, as organizações têm à mão uma 

ferramenta de transformação das firmas em direção a formas organizacionais 

flexíveis em que o papel da hierarquia integrada é substituído por redes frouxas 

entre os atores corporativos. Se o outsourcing tradicional era sobre pressionar os 

ativos para darem mais resultados, e o estratégico sobre a aquisição de 

competências que faltavam à firma, a externalização transformadora é sobre mudar 

um padrão com objetivo de alcançar uma empresa fundamentalmente adaptativa e 

flexível.  

 Diferentes desenvolvimentos das práticas de externalização levaram a 

diferentes teorias para lidar com o fenômeno. A principal ferramenta utilizada para 

entender e explicar o outsourcing tradicional, baseado em custos, foi a teoria dos 

custos de transação, que entende que transações são internalizadas por haver um 

custo de executá-las via mercado. O mercado cuidaria de atividades pouco 

frequentes à firma e que não fossem específicas. Já o outsourcing estratégico tinha 

como foco teórico a visão da firma baseada em recursos. A partir do entendimento 

que são as características internas da empresa que devem guiar as suas 

estratégias, e que os recursos das empresas são essencialmente heterogêneos e 

únicos, a teoria explica a escolha pelo desenvolvimento interno de determinadas 

competências e a busca por outras, que se fazem necessárias, em fontes externas 

(a partir de movimentos como fusão e aquisição, por exemplo). Para Hatonen e 

Eriksson (2009), é um conjunto de teorias organizacionais que pode entender e 

explicar a organização do outsourcing transformador. Isso se deve ao fato da 

questão principal ser, segundo eles, o relacionamento entre atores. 

 O Quadro 2.1.1 sintetiza a história do outsourcing com as características aqui 

apresentadas: 
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Quadro 2.1.1 – A evolução da estratégia de externalização 

 Big bang Bandwagon 
Organizações sem 

fronteiras 

Período de tempo 1980 a 1990 1990 a 2000 2000 em diante 

Motivos principais Corte de custos 
Corte de custos, realce 
capability, melhoria 
processo 

Transformação 
organizacional 

Mantra Outsourcing Outsourcing estratégico 
Outsourcing 
transformador 

Locação Local  Internacional Global 

Administração do 
relacionamento 

Distantes, transações Alianças estratégicas 
Desenvolvimento 
colaborativo 

Organização Eficiente Focada Virtual 

Competências 
organizacionais centrais 

Unidades de negócios 
estratégicos 

Competências centrais 
Competências 
dinâmicas e de rede 

Racionalidade 
estratégica 

Maximização do lucro 
Fronteira competitiva e 
estratégica 

Sobrevivência  

Objetos da 
externalização 

Processos de 
manufatura turnkey 
bem estruturados e 
definidos 

Processos 
organizacionais 
estrategicamente 
importantes 

Projetos altamente 
intensivos em 
conhecimento e de 
natureza criativa 

Teorias principais 
Teoria dos custos de 
transação 

Visão da firma baseada 
em recursos 

Teorias organizacionais 

Fonte: Hatonen e Eriksson (2009) 

 

 

Este trabalho de doutorado sustenta que tem sido a externalização uma 

ferramenta estratégica para a empresa conseguir competências que não consegue 

desenvolver internamente e que são melhor executadas por outros atores 

econômicos em um contexto no qual a inovação e os processos inovativos ganham 

importância. Ao mesmo tempo, o estudo tenta fugir da armadilha de qualificar o que 

é ou não estratégico ou central em uma empresa por entender as limitações dessa 

abordagem. As empresas são fundamentalmente únicas e sua evolução reflete uma 

combinação singular de incentivos internos e externos que são, ademais, dinâmicos. 

Ou seja, o que define a centralidade de uma atividade ou função varia de empresa 

para empresa, de contexto para contexto. Assim, a visão dos custos de transação 

não é adequada para entender a externalização, e a visão baseada em recursos é 

necessária mas não suficiente para isso. O outsourcing é sim algo transformador 

que redefine as fronteiras da firma porém não pode ser entendido e explicado 
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apenas por teorias organizacionais sobre a interação daqueles envolvidos no 

relacionamento. 

 Para entender e analisar a externalização tal como proposta nesta tese, 

defende-se uma vertente teórica derivada da teoria baseada nos recursos – a visão 

capabilities da firma. Ao pressupor que a heterogeneidade dos recursos leva a 

capabilities que são diferenciadas e, consequentemente, a empresas que são 

únicas, tem-se um cenário em que certos objetivos estratégicos só podem ser 

alcançados se houver interação entre as empresas. Esta interação não é 

determinada pelo que é ou não central ou estratégico à empresa a priori. Olhar para 

as capabilities da firma é mais do que classificar o que é ou não estratégico; é 

considerar que o que é estratégico muda ao longo do tempo, fazendo-se necessário 

acessar diferentes capabilities conforme a firma evolui. E é transformador, já que a 

partir da possibilidade do acesso a uma variedade de capabilites via externalização, 

a firma pode se transformar no que ela quiser. 

 A externalização inspira várias questões e desenvolvimentos teóricos tanto na 

área de Economia quanto na da Administração e Engenharia da Produção. 

Apresentar e discutir a visão das capabilities como ferramenta para entender 

estratégias de externalização é o objetivo final deste capítulo. Antes, porém, faz-se 

uma breve revisão dos principais desdobramentos teóricos inspirados pelo 

outsourcing. 

 

 

2.2 Questões e desenvolvimentos teóricos relacionad os à externalização 
 

 

 Hatonen e Eriksson (2009) resumem em quatro as questões de pesquisa que 

nortearam estudos sobre externalização ao longo da sua evolução.  

 A primeira questão é sobre o quê  a firma externaliza. A teoria dos custos de 

transação foi inicialmente usada para essa discussão, mas foi a introdução do 

conceito de competências centrais que deu forças para seu desenvolvimento. Sua 

maior polêmica é sobre quão perto do que é central à empresa a externalização 

pode ir. A segunda questão é sobre o porquê  das firmas escolherem externalizar ao 

invés de internalizar determinada atividade ou função. A teoria dos custos de 
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transação, mais uma vez, é a base deste debate, e a ela se juntou a teoria baseada 

nos recursos e depois as teorias organizacionais da firma. Os motivos levantados 

são os relacionados ao corte de custos, à melhoria do processo e os relacionados 

ao realce das capabilities. Os autores ressaltam que essa questão de pesquisa vem 

perdendo importância, com o foco mais em direção à primeira pergunta. 

     A questão de para onde  externalizar inspirou estudos sobre a externalização 

offshore, assunto que continua amplamente debatido. A decisão sobre a localização 

do outsourcing abrange estudos sobre o papel de países em desenvolvimento e o 

papel do outsourcing para políticas industriais de catch-up. Uma última questão 

norteadora é sobre como  executar a externalização, que os autores entendem ser 

estudos sobre o processo de outsourcing. As contribuições que se destacam tratam 

do planejamento da estratégia, mas não olham para o processo como um todo, 

tendo como foco a preparação para se efetuar a externalização. A Figura 2.2.1 

sintetiza as principais questões e os respectivos desenvolvimentos teóricos 

propostos pelos autores. O diferente formato das linhas – tracejadas e contínuas – 

refere-se às diferentes fontes utilizadas pelos autores na elaboração da figura. 
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Figura 2.2.1 – As disciplinas baseadas nas questões-chave do externalização  

 
Extraído de: Hatonen e Eriksson, 2009 

 

 A figura é uma esquematização abrangente dos vários assuntos envolvidos 

quando se fala na estratégia de externalização, ressaltando a interligação dos 

assuntos e teorias. Cada questão de pesquisa – o quê, por quê, onde e como – é 

relacionada com uma corrente teórica, por sua vez ligada a uma grande disciplina. 

Assim temos, por exemplo, a teoria da firma baseada em recursos por trás da 

discussão de o quê a empresa externaliza, e também como base da teoria das 

redes, que por sua vez inclui o rol de desenvolvimentos sobre o porquê da 

externalização. Outro exemplo das interconexões e sobreposições dos temas e das 

teorias é o fato dos sistemas modulares serem usados para explicar tanto o porquê 

quanto o processo (como) da externalização.  

 Usar a Figura como guia para a revisão teórica foi um dos caminhos 

considerados para este capítulo. O levantamento bibliográfico realizado para esta 
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tese8 confirma as quatro questões de pesquisa predominantes já que os textos 

podem ser, com alguma facilidade, classificados conforme o como, onde, o quê e 

por quê da externalização. Entretanto, cada uma dessas questões leva a 

argumentos muito distintos. O resultado é um levantamento bibliográfico que exigiria 

um trabalho hercúleo cujos resultados fugiriam do escopo de uma tese com uma 

questão de pesquisa específica.  

Mais do que mostrar o universo de abordagens do fenômeno da 

externalização, este trabalho de doutorado almeja introduzir uma contribuição 

específica e diferenciada: a análise do outsourcing como uma ferramenta que 

possibilita a alquimia entre tecnologias e entre outras atividades, viabilizando a 

interação entre empresas, necessária para processos inovativos. Ou seja, é uma 

mistura do objeto alvo (o quê) com o motivo da externalização (por quê). Longe de 

estarem saturadas, estas questões se renovam, são definidas e decididas a cada 

momento da empresa, a cada novo desenvolvimento seu, a cada empreitada. A 

discussão realizada no primeiro capítulo comprova isso. 

O próximo item apresenta a visão da firma a partir das capabilities, uma 

ramificação da teoria da firma baseada em recursos, a partir das principais 

contribuições.  

 

 

2.3 Abordagens teóricas sobre organização industria l 
 

 

A teoria dos custos de transação  tem sido a explicação predominante para 

a externalização. A sua análise é baseada na escolha, por parte dos agentes 

econômicos, entre transações feitas pelo mercado, via preço, ou pelas instituições, 

via contrato. Para Williamson (1987), a utilização do mercado incorre em um custo 

que pode ser economizado ao se internalizar a transação em uma hierarquia, como 

a firma. Partindo dos pressupostos comportamentais de que os indivíduos têm 

racionalidade limitada (sua capacidade cognitiva limitada leva a uma situação em 

que os contratos são incompletos por não ser possível a previsão de todas as 

                                                 
8 Trabalho este muito beneficiado pelo estágio de doutoramento realizado na University of 
Manchester durante 12 meses.  
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possibilidades envolvidas) e de que os agentes são oportunistas (predispostos a agir 

conforme interesses próprios), três dimensões afetam as transações: incerteza, 

frequência e especificidade dos ativos. 

 A incerteza está extremamente ligada ao pressuposto de racionalidade 

limitada dos agentes; já a frequência refere-se a uma medida de recorrência de uma 

determinada transação entre eles. A especificidade dos ativos ocorre quando eles 

estão associados a determinadas transações, e não podem ser trocados ou 

substituídos sem sacrificar o valor produtivo do resultado almejado desta transação. 

Um ambiente caracterizado pela incerteza, pela racionalidade limitada e 

comportamento oportunista dos agentes, e com uma elevada freqüência de 

determinadas transações associada à presença de especificidades dos ativos 

envolvidos, leva à necessidade de contratos regidos por uma governança – entenda-

se instituição – para organizar as atividades, de forma a minimizar os custos de 

transação (Williamson, 1987; Coase, 1937). 

 Assim, a verticalização de uma atividade dentro da firma ocorre 

fundamentalmente como uma forma de se economizar custos. Com base nos 

trabalhos de Coase (1937) e Williamson (1987), a teoria dominou a literatura sobre 

decisões de externalização. Conforme a importância dos custos dá lugar a 

preocupações com processo e organização, a teoria é substituída pela abordagem 

resource-based (RBV – resource-based view) como base para entender o 

fenômeno.   

 Ao criticar as teorias usuais da firma que tratam o tamanho da empresa como 

a questão norteadora da economia, Penrose (1959) inaugura a visão baseada em 

recursos da organização industrial. Para a autora, a discussão limita-se às 

vantagens e desvantagens de determinado tamanho, ou qual tamanho é o mais 

lucrativo, quando na verdade pouco se diz sobre as razões do crescimento. 

Defende, então, o foco no processo interno de desenvolvimento. Ele levaria a 

movimentos cumulativos em que o tamanho é o resultado, e não o objetivo. O 

crescimento teria uma conotação mais próxima da biológica – crescimento orgânico, 

natural, processo que ocorre sempre que há condições favoráveis porque é da 

natureza do organismo crescer. 

 Para explicar sua teoria do crescimento, Penrose redefine a corporação: a 

firma é, em sua essência, um conjunto de recursos cuja utilização é organizada 

numa estrutura administrativa. Mas é mais do que uma unidade administrativa, a 
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visão usual das teorias correntes; é uma coleção de recursos produtivos disponíveis 

para diferentes usos ao longo do tempo, uso este determinado pela administração. 

Recursos  são ativos físicos que a firma compra, aluga ou produz para uso próprio, 

além do pessoal contratado e que faz parte efetivamente da firma. Os chamados 

serviços produtivos dizem respeito à contribuição que esses recursos podem fazer 

às operações produtivas da firma. Os recursos podem ser definidos 

independentemente do seu uso; já os serviços não, pois a palavra “serviço” implica 

uma função, uma atividade. O recurso se realiza, então, a partir de seu serviço.  

Os insumos do processo produtivo nunca são os recursos, e sim os serviços 

que eles podem gerar. Apesar disso, são os recursos que devem receber 

investimento quando há interesse de determinado serviço. Haverá incentivos para 

expansão da firma sempre que os serviços produtivos possam ser usados de forma 

mais lucrativa, ou dito de outra forma, sempre que um recurso não é utilizado 

inteiramente, há incentivo para a firma encontrar formas de aproveitá-lo. O que a 

empresa pode ou não fazer é determinado pelo que Penrose chama de 

oportunidade produtiva – as possibilidades que a administração vê e pode 

aproveitar. Apesar de introduzir conceitos que mudam o foco da teoria da firma, a 

contribuição mais conhecida do trabalho de Penrose é a economia da diversificação, 

que explica o ingresso da empresa em novas áreas, o exercício de novas funções e 

o desenvolvimento de novas linhas de produtos. 

 É com o texto de Prahalad e Hamel (1990) que a visão dos recursos invade o 

estudo das estratégias das empresas. Para introduzir a idéia de que a competência 

central é a unidade de análise da empresa, os autores abandonam o pensamento 

predominante da firma analisada como um conjunto de unidades de negócios. Nesta 

visão, introduzida por Porter (1986), cada unidade é responsável por um 

determinado produto final, e como tal produto reage no mercado pontua as 

estratégias empresariais.  Isso significa que as estratégias são guiadas pelo que 

acontece no ambiente externo à empresa – pela posição das empresas em termos 

de seus produtos e mercados. Conforme o cenário competitivo torna-se cada vez 

mais incerto, esse guia fica difícil de sustentar.  

 Prahalad e Hamel (1990) defendem que, no longo prazo, a competitividade de 

uma empresa não depende de produtos per se, e sim da capacidade de construir as 

competências centrais  que vão originar produtos inovadores. Vão além ao colocar 

como fontes de vantagem competitiva a capacidade tecnológica e produtiva que 
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fortalecem os negócios a se adaptarem rapidamente a mudanças. A aderência a um 

conceito de corporação que limita a capacidade dos negócios de explorar 

inteiramente o seu reservatório de capabilities traduziu-se na dificuldade em lidar 

com um ambiente em que consumidores têm preferências voláteis e as tecnologias 

evoluem constantemente, cenário competitivo dos anos 1970 e 1980, caracterizado 

pela forte presença dos produtores asiáticos. A visão de unidades de negócios leva 

a estratégias mais planas e menos comprometidas com rupturas, como a extensão 

de linhas de produtos ou expansões geográficas. Conceber a firma em termos de 

competências amplia o domínio da inovação – imperativo competitivo das últimas 

décadas.  

 O principal ativo da empresa é, então, a sua competência central, e não a 

unidade de negócio. Para os autores, competências centrais se definem como o 

conhecimento coletivo da organização, o como coordenar competências de 

produção diversas e o como integrar múltiplas fontes de tecnologias. Propõem três 

passos para sua identificação:  

• Deve dar acesso para uma variedade de negócios (e não se restringir a um 

negócio), 

• Deve ter significativa contribuição para os clientes finais (em termos dos 

benefícios gerados pelo produto final), e  

• Deve ser difícil de ser imitada pelos rivais. 

Os autores tornam as competências centrais tangíveis ao incorporá-las nos 

produtos centrais, definidos como os componentes e subsistemas que contribuem 

para o valor dos produtos finais. Ambas as definições parecem abstratas e vagas, 

pois envolvem categorias tácitas que vão desde a organização do trabalho até a 

comunicação entre as funções da empresa, além de ser possível questionar o que é 

valor de um produto. De fato, a principal contribuição do texto não é a definição, 

como muitos acreditam, e sim a mudança na forma de conceber a empresa. 

A mudança abriu espaço, na análise das estratégias da firma, para a 

abordagem baseada nos recursos. O foco muda da relação entre estratégia 

corporativa e ambiente externo para uma análise entre estratégia e as 

características internas da firma, agora concebida como um conjunto de recursos. 

Isso faz sentido, segundo Grant (1991), pois os recursos internos fornecem uma 

fonte muito mais estável para a construção da identidade da firma do que um 

ambiente externo volátil tanto pelo lado da demanda quanto pelo da oferta. O autor 
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define recursos como os insumos para o processo produtivo – como o equipamento, 

as competências dos funcionários, as patentes, as marcas, as finanças, e assim por 

diante. Em suma, os recursos podem ser classificados em seis categorias: 

• Financeiros, 

• Físicos, 

• Humanos, 

• Tecnológicos, 

• de reputação e 

• Organizacionais.  

Poucos recursos são produtivos sozinhos: a sua produtividade demanda a 

cooperação e a coordenação entre grupos de recursos, idéia convergente com as 

proposições penrosianas. Wernerfelt (1984) complementa essa definição colocando 

os recursos da firma como os ativos (tangíveis e intangíveis) que estão ligados de 

forma quase permanente à firma. Entre os exemplos estão:  

• Marcas, 

• Conhecimento interno de tecnologia, 

• Emprego de pessoal especializado, 

• Contatos de comercialização, 

• Maquinaria, 

• Procedimentos eficientes e  

• Capital. 

Peteraf (1993) trata a visão baseada em recursos como um modelo de como 

as firmas competem, tratando das condições necessárias para se alcançar 

vantagem competitiva.  A primeira condição diz respeito à heterogeneidade dos 

recursos , garantindo que cada firma seja diferente de outra e, por isso, que seus 

recursos gerem rendas (ricardianas, via diferenciação, diferente da usual renda de 

monopólio) superiores. Essa renda sustenta a vantagem competitiva. A 

heterogeneidade só é preservada no longo prazo se há limites ex post à 

competição  – a segunda condição. A idéia é que a competição dissipa as rendas, 

então assim que a firma ganhar posição superior e rendas devido às diferenças de 

recursos, deve haver forças que limitam a competição desses recursos. A terceira 

condição diz respeito à mobilidade imperfeita dos  recursos , o que garante que a 

renda seja apropriada pela firma.  Por não serem fáceis de comercializar e dado que 
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a renda não é gerada pelo recurso sozinho, mas depende da sua interação com a 

firma, a renda gerada permanece nas fronteiras da firma. Por fim, os limites ex ante 

à competição  tratam da imperfeição no mercado de fatores assegurando que as 

rendas sejam maiores que os custos. As quatro condições devem ser atendidas 

conjuntamente, sendo a heterogeneidade a condição básica assumida pelas outras 

condições. Segundo a autora, a grande contribuição da teoria é explicar as 

diferenças de lucratividade das firmas de outra forma que não as diferenças nas 

condições industriais. 

Barney (1986) ressalta a questão da heterogeneidade ao mostrar os 

mercados imperfeitos de fatores estratégicos , isto é, a existência de discrepância 

entre o preço dos recursos e seu valor para a firma é uma condição necessária para 

se ter vantagem competitiva. Em mercados de fatores perfeitamente competitivos, o 

custo dos recursos necessários para implementar determinada estratégia será igual 

o valor da estratégia uma vez implementada. Já uma competição imperfeita neste 

mercado dá a oportunidade à firma de ter retornos superiores com determinada 

estratégia. A existência dessas imperfeições depende das diferentes firmas terem 

diferentes expectativas em relação ao valor futuro da estratégia. A criação das 

expectativas é mais consistente conforme se abandona o foco na situação do 

ambiente externo à empresa. A análise da firma deve ser sobre os ativos que já 

possui.  

O objetivo final de uma empresa é a maximização do seu lucro e as teorias da 

firma buscam explicar como a empresa se organiza para isso. Não é diferente para a 

teoria baseada em recursos da firma. Wernerfelt (1984) propõe algumas ferramentas 

para analisar a posição da firma em termos de recursos de forma a entender a 

relação entre lucratividade e recursos. A questão chave para o autor é: sob quais 

circunstâncias um recurso levará a elevados retornos a longo prazo? As proposições 

que se seguem são algo similar ao colocado pelos autores anteriores. O poder de 

barganha  de fornecedores – no caso da produção do recurso ser dominado por um 

monopólio – e dos compradores – no caso do produto resultante do uso do recurso 

ser originado por um monopólio – diminui os retornos. A disponibilidade de 

recursos substitutos  também tende a diminuir a renda aos seus detentores. O fato 

de uma empresa possuir o recurso antes de outras fornece barreiras à posição do 

recurso , que dá vantagem, que também resulta em elevados retornos. A 

atratividade do recurso sustenta essa barreira. Um recurso pode se tornar atrativo a 
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partir da experiência de produção, da lealdade do consumidor e da liderança 

tecnológica da empresa detentora – que deve ser uma ou muito poucas. 

Segundo Wernerfelt (1984), fusões e aquisições dão oportunidade de 

comercializar recursos não-comercializáveis de outra forma, e também comprar ou 

vender recursos em pacotes. As estratégias permitem que se venda uma imagem ou 

que se compre capabilities tecnológicas, por exemplo. Os numerosos fracassos de 

tantas aquisições revelam, uma vez mais, o caráter singular da combinação. 

Estratégias de aquisição guiadas pela visão da firma de recursos buscam  

• Suplementariedade relacionada – conseguir mais dos recursos que a empresa já 

tem,  

• Complementaridade relacionada – conseguir recursos que efetivamente 

combinem com aqueles já possuídos.  

O autor também aborda a diversificação e o crescimento da firma com uma 

abordagem baseadas em recursos. O uso de um recurso em vários negócios é o 

padrão de diversificação mais considerado pelas firmas. A melhor situação é aquela 

em que se desenvolve um recurso em um determinado mercado para entrar em 

outros mercados com uma posição fortalecida – a chamada entrada seqüencial. Os 

recursos candidatos à diversificação devem ser avaliados em termos dos seus 

efeitos no balanço da firma no curto prazo, mas principalmente em termos da sua 

capacidade de se estabelecerem como alpondras9 para expansões subseqüentes. A 

estratégia de crescimento envolve encontrar meio-termo entre a exploração de 

recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos.  

Ao considerar que a empresa pode explorar recursos por meio de acordos 

mais do que estendendo suas fronteiras, a visão da firma baseada em seus recursos 

substitui a teoria dos custos de transação como base de entendimento da 

organização industrial. O Quadro 2.3.1 sintetiza as principais diferenças entre elas: 

                                                 
9 Alpondras, tradução do original stepping stones, referem-se às pedras que tornam possível a 
travessia de um rio de uma margem a outra, formando uma passarela. 
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Quadro 2.3.1 – Teoria dos custos de transação versus visão da firma baseada em 
recursos 
 Custos de Transação Visão baseada em Recursos 
Unidade de Análise Transações Recursos e capabilities 

Pressupostos de 
Comportamento 

Oportunismo e 
racionalidade limitada 

Racionalidade limitada: a firma não é mestre em 
tudo; o que ela fará é determinado por suas 
rotinas organizacionais 

Ativos específicos Recursos específicos 
Análise individual das 
transações 

Análise dos recursos como um todo 

Competências e capabilities 
Experiência dos fornecedores 

Análise para 
Externalização 

Freqüência das 
transações 

Análise de capabilities complementares 

Critério para 
externalização 

Minimização das 
transações e dos custos 
de produção 

Observar a criação de valor 

Eficiência Vantagem Competitiva 
Melhor estratégia 
econômica 

Decisão Estratégica Efeito desejado na 
Organização 

Decisão tática e 
operacional 

Desenvolvimento de capabilities entre 
fronteiras organizacionais 

Dependência do 
fornecedor 

Perda de competências e capabilities críticas 

Custos ocultos 
Falta de capabilities necessárias pelo fornecedor 
do serviço 

Riscos 

Ameaça pós-contratual  
Fonte: Espino-Rodríguez e Padrón-Robaina (2006) 

 

 Para a visão resource-based, em suma, o descompasso entre as firmas em 

termos da posse de recursos explica as diferenças nos seus desempenhos ao longo 

do tempo. A heterogeneidade de recursos entre firmas é um requisito para se 

alcançar competitividade. Os recursos devem ainda ser valiosos, raros, difíceis de 

serem imitados e insubstituíveis de forma a gerarem rendas ricardianas, contribuindo 

assim para a lucratividade da empresa. Esta, por sua vez, deve se apropriar da 

renda tendo claro controle sobre o recurso em questão. A teoria também versa sobre 

estratégias de crescimento e diversificação das firmas, que devem se basear numa 

avaliação dos recursos internos, e não focar (apenas) no ambiente competitivo 

externo, podendo escolher fortalecer recursos já existentes ou investir em novos 

desenvolvimentos. A chance de serem bem-sucedidos em suas estratégias aumenta 

ao se ter clareza dos ativos possuídos. As firmas podem crescer e/ou diversificar a 

partir de estratégias de externalização, na busca de certos recursos que não 

possuem e que podem ser fornecidos por terceiros que detêm vantagem competitiva 

no recurso em questão. Esse ponto será retomado em breve.  
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Além dos recursos, outro elemento que deve ser considerado na análise que 

foca nos fatores internos da firma: as capabilities da empresa. Os recursos, como 

colocado por Penrose, são insumos para os processos produtivos e tornam-se 

produtivos a partir da cooperação e coordenação dos grupos de recursos. Uma 

capability é a capacidade de um time de recursos desempenhar alguma atividade ou 

tarefa. Ou seja, os recursos são a fonte das capabilities (Grant, 1991).  Pode-se 

dizer, então, que a capability se aproxima do que Prahalad e Hamel chamaram de 

competência central.  

 O objetivo básico da estratégia corporativa é a maximização das rendas ao 

longo do tempo. A visão dos recursos propõe fazer isso a partir da análise da 

relação entre os recursos e as capabilities organizacionais (Grant, 1991). Os 

recursos já foram amplamente discutidos. Apesar de eles darem origem às 

capabilities, isso não ocorre mecanicamente. O autor ressalta que as capabilities 

envolvem complexos padrões de coordenação entre pessoas e entre pessoas e 

recursos, e esta coordenação deve ser aprendida ao longo do tempo. Nesse sentido, 

ela se aproxima do conceito de rotinas  cunhado por Nelson e Winter (1982): 

padrões de atividades previsíveis e regulares que são realizadas em uma seqüência 

de ações coordenadas ou, nas palavras dos autores, uma forma abstrata de fazer as 

coisas. Assim, uma formulação estratégica completa não pode focar apenas nos 

recursos e nos serviços deles decorrentes, mas deve levar em conta também as 

capabilities. Para Grant, os recursos e as capabilities mais importantes são aqueles 

que são duráveis, difíceis de identificar e entender, imperfeitamente transferíveis, 

difícilmente replicáveis e nos quais a firma possui clara propriedade e controle – algo 

alinhado com o colocado por outros autores. 

Uma formulação estratégica na perspectiva RBV deve analisar a base de 

recursos da firma, avaliar suas capabilities, analisar o potencial de renda dos 

recursos e das capabilities para então selecionar a estratégia, e a partir disso 

estender e melhorar o reservatório de recursos e capabilities da firma. A contribuição 

de Grant (1991) é sumarizada na Figura 2.3.1: 



 

 

62 

Figura 2.3.1 – Uma abordagem resource-based à análise estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Grant, 1991 

 

 

A figura parte dos recursos que vão dar origem às capabilities que, por sua 

vez, serão a base da vantagem competitiva da empresa. É isso que deve estar por 

trás da estratégia corporativa adotada. A figura mostra um sistema circular em que, 

uma vez adotada uma estratégia, uma nova avaliação dos recursos se faz 

necessária. 

Estratégia 

Vantagem 
Competitiva 

Capabilities 

Recursos 

 
4. Selecionar uma estratégia que 
melhor explora os recursos e as 
capabilities da firma relacionadas 
a oportunidades externas.  

 
3. Avaliar o potencial gerador de 
renda dos recursos e das 
capabilities em termos de: 
 
(a) seu potencial para sustentar 
vantagem competitiva, e 
(b) a apropriação dos seus retornos. 

 

2. Identificar as capabilities da firma: 
o que a firma pode fazer mais 
efetivamente que seus rivais? 
Identificar os recursos para cada 
capability, além da complexidade de 
cada uma.  

 
1. Identificar e classificar os recursos 
das firmas. Avaliar forças e fraquezas 
em relação a concorrentes. Identificar 
oportunidades para melhor utilização 
dos recursos. 

5. Identificar ausências de 
recursos que devem ser 
preenchidas. 
 
Investir no reabastecimento, 
aumento e melhoria da base de 
recursos da firma.  
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 Existem autores que se dedicaram especificamente ao estudo da visão 

capability da firma e são tratados no próxima item. 

 

 

2.4 A firma sob a ótica das capabilities 
 

 

A visão da firma baseada em seus recursos estuda a empresa e suas 

estratégias a partir das características internas da organização. O ambiente externo 

perde força na análise, mas não é totalmente ignorado. Nas últimas décadas, vem 

crescendo a importância da inovação como fator determinante da competitividade 

das empresas. A partir do entendimento schumpeteriano da firma como fonte de 

inovação, a teoria baseada nas capabilities ganha espaço na análise econômica.  

Metcalfe e James (2000) concebem capabilities como o conjunto de serviços 

produtivos penrosianos, derivado de recursos e articulados por rotinas em contextos 

organizacionais específicos. A abordagem capabilities define que é o conhecimento 

da firma que determina suas ações e como ela irá executá-las, em especial o 

conhecimento da oportunidade produtiva à disposição da firma, responsável por 

transformar insumos livres no mercado em um conjunto de recursos diferenciados, 

únicos e integrados. Isto é, sozinhas, as capabilities são inativas; é a estratégia 

escolhida pela firma que lhes dá vida.  

Mas a firma não apenas usa os serviços dos fatores disponíveis; ela 

transforma estes serviços através de mais trabalho indireto ao explorar os ganhos de 

conhecimento que surgem com interação entre seus membros (Young, 1928). A 

firma é uma instituição necessária para a produção de conhecimento proprietário 

específico quando o mercado não é uma alternativa. Para os autores, essa visão é 

interessante a qualquer estudo relacionado à inovação pois a essência da mudança 

de uma capability é a exigência de alterações no conhecimento da firma. Ou seja, se 

a firma decide inovar, ela irá buscar o conhecimento que mobilize as capabilities 

necessárias para isso. 

Há várias formas de inovação – cinco, considerando Schumpeter. Mas dado 

os pressupostos evolucionistas de que history matters e que os desenvolvimentos 

da empresa são path-dependence, pode-se dizer que a empresa muda a partir 
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daquilo que ela faz bem. Em um esforço de incorporar os trabalhos sobre 

capabilities, Nelson (1991) chama o que o conjunto de coisas que a firma pode fazer 

de forma confiante em termos de capabilities centrais, definidas a partir de rotinas 

organizacionais hierarquizadas. A rotina precisa de prática, e é aqui que entra a 

estrutura da firma. Essa governança guia e apóia a construção e sustentação das 

capabilities centrais que executam efetivamente a estratégia da firma. Isso não 

garante, entretanto, que a firma possa escolher com certeza a melhor estratégia a 

seguir (Nelson, 1991). É claro que algumas características da empresa podem levar 

a administração a acreditar que o desenvolvimento de determinada capability será 

bem-sucedido, e outras que antecipam o fracasso. Mas segundo o autor existem 

várias alternativas entre essas duas, e é isso que torna as firmas diferentes por 

definição. Segundo o autor, elas inevitavelmente vão buscar diferentes caminhos e, 

por conseqüência, diferentes capabilities centrais serão desenvolvidas. 

Assim, da mesma forma que os recursos são heterogêneos, as capabilities 

são distintas. Se a transformação da informação em conhecimento e ação depende 

da organização da empresa, que por sua vez é função das capabilities, mesmo as 

firmas que operam em contextos similares e recebem fluxos parecidos de 

informação vão saber e agir sobre o mundo de forma diferente. É a firma como 

geradora de conhecimento diferencial a base da perspectiva das capabilities 

(Metcalfe e James, 2000).  E é nisso que se fundamenta a tese das distributed 

innovation capabilities. 

A tese de que as capabilities relacionadas à inovação estão dispersas reflete 

o fato de que uma proporção cada vez maior das inovações é produzida não por 

firmas individuais, mas por uma combinação delas, juntamente com outras 

instituições, a partir de diferentes formas de arranjos cooperativos. Colocado de 

outra forma, novas capabilities estão sendo criadas a partir da combinação de 

capabilities de várias outras firmas e organizações de pesquisa. 

Coombs e Metcalfe (2000) explicam três fatos que reforçam o espraiamento 

das capabilities. O primeiro trata da diversidade tecnológica . Os autores discutem 

evidências de que as empresas vêm aumentando o número de campos tecnológicos 

em que mantêm capabilities, chegando a existir maior diversidade em termos de 

tecnologias do que em produtos. Para eles, isso sugere que o processo de inovação 

está cada vez mais exigindo a mobilização de um número maior de capabilities 

tecnológicas. Além disso, atualmente há difusão de um número importante de 
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tecnologias genéricas – como tecnologias de informação, de materiais e as 

biotecnologias – em quase todos os setores industriais. Essas tecnologias genéricas 

dão oportunidade à firma não apenas de substituir tecnologias antigas por novas, 

mas também de combiná-las com outras já existentes de forma a melhorar a 

funcionalidade dos produtos. A intensificação dos elos da cadeia de fornecimento 

também contribui para a diversidade tecnológica. Para fazer um determinado 

componente, a empresa tem que dominar conhecimento a montante e a jusante do 

estágio do componente para que tudo encaixe no final.  

O segundo fato trata da necessidade das empresas garantirem a 

compatibilidade entre seus produtos e entre eles e os sistemas vigentes. A 

complexidade sistêmica  requer que o desenvolvimento de um novo produto não 

envolva apenas novidade, mas também a capacidade de ser operado em vários 

sistemas técnicos já estabelecidos no ambiente do cliente. Por fim, é fato que cada 

vez mais um desenvolvimento tecnológico depende do conhecimento em disciplinas 

científicas relacionadas, de forma que a complementaridade de diferentes elementos 

de tecnologias está sempre aumentando. Ao mesmo tempo, a especialização destes 

vários campos técnicos e científicos se multiplica; o volume de conhecimento em 

cada campo torna-se cada vez maior, e as habilidades específicas a cada disciplina 

ficam cada vez mais únicas. Então, apesar da complementaridade, diferentes partes 

do universo tecnológico tornam-se desiguais em termos das competências exigidas 

para conduzi-las e gerenciá-las. Assim, a conectividade  leva a capabilities 

inovativas que estão dispersas.  

A realidade representada nos três fatos estilizados desafia a empresa, que 

não consegue responder apenas com seus próprios recursos. Tecnologias e 

capabilities estão cada vez menos localizadas dentro de uma única firma. Isso 

pressupõe alguma divisão de trabalho entre os agentes econômicos. A forma como 

elas se encontram e são coordenadas em muito se parece com os arranjos 

cooperativos  discutidos por Richardson (1972).  

O autor ressalta que as teorias econômicas não levam em consideração a 

existência de cooperação inter-firmas e explicá-la é seu ponto de partida. Para o 

autor, uma indústria envolve um grande número de atividades – como aquelas 

relacionadas à pesquisa, ao planejamento do futuro, ao desenvolvimento e ao 

design, à manufatura, e assim por diante. Tais atividades são executadas por 

organizações que possuem capabilities – definidas por ele como a soma de 
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conhecimento, experiência e competência – que sejam apropriadas aos seus 

propósitos. O argumento é que as organizações tenderão a se especializar em 

atividades para as quais suas capabilities ofereçam alguma vantagem comparativa. 

Essas atividades deverão ser similares – definidas pelo autor como atividades que 

exigem a mesma capability – embora possam guiar a firma a uma variedade de 

mercados e linhas de produtos. 

Mas as atividades também podem ser complementares – quando 

representam diferentes fases de um processo de produção e exigem, de uma forma 

ou de outra, coordenação10. Essa coordenação, quantitativa e qualitativa, pode ser 

de três tipos: 

• Por direção: quando as atividades estão consolidadas em uma organização. 

• Por cooperação: quando duas ou mais organizações concordam em combinar 

seus planos previamente relacionados.  

• Pelas transações de mercado: quando a coordenação é espontânea, sem o 

benefício da direção ou da cooperação ou de qualquer forma de intenção. 

Estas definições levam à questão da divisão do trabalho entre mercado e 

empresa e, escolhendo-se pela empresa, entre consolidação e cooperação. A 

consolidação trata da internalização de atividades dentro de uma única organização, 

e a coordenação se dá via direção, conforme acima apresentado. O autor ressalta as 

limitações desse tipo de coordenação, visto se tratar de uma situação muito especial 

em que não há economias de escala e as capabilities são estáticas. Por isso, a 

discussão central é relativa à divisão de trabalho entre mercado e firma. 

As atividades complementares são coordenadas pelo mercado quando se 

espera demandas agregadas estáveis de forma que não haja necessidade da 

combinação prévia de planos entre as empresas – ou seja, quando oferta e 

demanda são iguais. O autor ressalta a dificuldade dessa situação dado que cada 

vez mais as demandas são individuais e, por isso, menos estáveis. Na situação em 

que se exige combinar planos para atividades específicas (denominadas 

“intimamente complementares”), há a necessidade da cooperação entre os 

envolvidos.  

                                                 
10 O autor ilustra ambas as definições com o seguinte exemplo: vender escova de dente é 
complementar a produzir escova de dentes, mas similar à atividade de vender sabonete (Richardson, 
1972). 
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Assim, a existência de uma complexa rede de cooperação, ao lado da firma 

consolidada e do mercado, justifica-se pela necessidade de coordenar de perto 

atividades que são complementares mas díspares, a situação mais usual no 

ambiente econômico. Esta coordenação não pode ser deixada totalmente à direção 

dentro de uma firma porque as atividades são desiguais, e não podem ser deixadas 

para as forças de mercado porque exigem a combinação prévia de planos 

individuais das empresas (e as ofertas não são iguais à demanda).  

Os arranjos cooperativos discutidos por Richardson chamam a atenção para a 

divisão de trabalho existente entre as firmas. Este é o ponto central da tese do 

espraiamento das capabilities relacionadas à inovação. Ao conceber a atividade 

econômica como algo que somente ocorre ou dentro da firma ou através de 

transações de mercado ignora-se o importante papel da interação entre empresas 

para a inovação. O fato das capabilities estarem dispersas impõe uma divisão do 

trabalho entre empresas que abrem mão de parte de sua autonomia em troca do 

acesso a capabilities que precisam e não têm (Coombs e Metcalfe, 2000).  

A divisão de trabalho  aqui referida é a forma mais básica de organização de 

atividades econômicas conforme descrita por Adam Smith. Stigler (1951) coloca que 

a divisão do trabalho é a essência da teoria das funções da firma e da indústria. 

Para ele, a firma deve ser definida a partir das funções e processos que constituem 

o escopo de sua atividade, e não pelos seus mercados de compra e venda. Com a 

expansão da indústria, determinada atividade estará sujeita a retornos crescentes de 

escala até o ponto suficiente para permitir que haja especialização. O argumento é 

baseado nas curvas de custo de microeconomia clássica: retornos crescentes 

sugerem custos decrescentes. Passado o ponto de retorno máximo, continuar 

aumentando a atividade irá resultar em retornos decrescentes de escala que fazem 

o seu custo aumentar. Nessa situação, não compensa a empresa cuidar da 

atividade em questão. 

A contínua expansão da indústria leva, então, à especialização das firmas em 

determinadas funções. A conclusão do autor é de que a tese de Smith sugere que a 

desverticalização das empresas é o desenvolvimento típico de uma série de 

indústrias em crescimento, enquanto a integração vertical estaria relegada a 

indústrias em declínio. Como as empresas estão sempre buscando o crescimento, 

inclusive via diversificação, a tendência é a não verticalização das atividades. A 

partir de um determinado tamanho, a firma deve delegar necessariamente certas 
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atividades para especialistas. A conclusão de Young (1928) vai na mesma direção: 

apesar de muito se afirmar sobre a integração industrial ser o resultado natural do 

crescimento da produção, é a diferenciação industrial o tipo de mudança 

caracteristicamente associado a este crescimento. A divisão do trabalho é defendida 

como o condutor de retornos crescentes decorrentes da especialização. Ao invés de 

basear seu argumento nas atividades de uma firma individual, o autor foca na 

divisão de etapas do processo produtivo entre empresas.  

Longe de ser uma mera prática estudada a partir de uma fábrica de 

parafusos, a divisão do trabalho é um princípio fundamental da organização 

econômica e os trabalhos acima são entendidos como contribuições sobre os 

determinantes das estruturas e das fronteiras das firmas. Em um contexto de 

capabilities espalhadas entre vários agentes econômicos, esses limites podem ser 

vistos como membranas cuja porosidade é o caminho da cooperação entre firmas. O 

tamanho da empresa perde importância: não é ele que define a divisão de trabalho, 

e sim a natureza das atividades que o sistema industrial integra. A firma é uma 

organização de conhecimento e pode mudá-los – para fins de crescimento, 

diversificação e inovação – utilizando fontes internas ou externas (Coombs e 

Metcalfe, 2000). A divisão do trabalho permite que isso aconteça. 

A interação entre empresas e sua contribuição para processos inovativos não 

é um fato novo. As redes de inovadores , entretanto, começam a ser discutidas 

formalmente bem mais tarde. Freeman (1991) aceita a definição de que essas redes 

são arranjos institucionais para lidar com a inovação sistêmica. Nos anos 1980 e 

1990, as fontes externas de inovação eram aproveitadas principalmente via: 

1. Joint-ventures, 

2. Acordos de P&D, 

3. Acordos de trocas de tecnologia, 

4. Investimentos diretos (participação minoritária) motivados por fatores 

tecnológicos,  

5. Acordos de licenciamento e fornecimento secundário, 

6. Subcontratação, produção compartilhada e redes de fornecedores. 

O autor destaca que enquanto os cinco primeiros acordos mostram a 

diversidade quantitativa das interações, o último tipo de arranjo introduz uma 

mudança qualitativa no conteúdo dos acordos. A indústria eletrônica japonesa é o 

melhor exemplo dessa mudança qualitativa. Os subcontratados que antes eram 
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vistos como fornecedores de baixo custo que amorteceriam flutuações de negócios, 

passaram a desempenhar importante papel frente à falta de conhecimento e 

competências externos das empresas líderes japonesas. A partir da revisão de 

dados de pesquisa, Freeman mostra que foi a especialização tecnológica a principal 

razão do uso de subcontratados por parte das grandes empresas eletrônicas 

japonesas. O desenvolvimento de cooperações tecnológicas no Vale do Silício, na 

Califórnia, também exemplifica a mudança na natureza dos acordos, com 

especialização e competência tecnológicas como base dos relacionamentos entre as 

empresas. A evolução das tecnologias da informação colaborou na expansão desse 

tipo de acordo. 

Essa mudança na natureza dos acordos reflete uma questão consensual em 

termos de estratégia corporativa frente à inovação numa abordagem evolucionista: a 

sobrevivência das empresas depende cada vez mais de sua capacidade de 

adaptação a um ambiente em constante mutação. Esse cenário pode ser entendido 

nos termos da destruição criativa de Schumpeter. Não se trata, portanto, de uma 

resposta a um estímulo pontual, mas do redirecionamento incremental e preciso das 

bases de conhecimento e competências da empresa de forma que o conhecimento 

possa ser constantemente remodelado em novas capabilities.  Como não se pode 

prever o futuro, a única forma de se preparar para ele é através do planejamento do 

rejuvenescimento contínuo dos ativos de conhecimento mais estratégicos da firma – 

suas capabilities tecnológicas centrais . 

Leonard-Barton define capability tecnológica como o sistema que abarca 

sistemas físicos, bases de competências e conhecimento, sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem e valores que criam uma vantagem especial para 

uma empresa ou para uma linha de produtos. Essas capabilities podem ser 

suplementares, condutoras (enabling) ou centrais. As primeiras adicionam valor às 

centrais, mas não são essenciais e podem ser facilmente imitadas – por exemplo, 

canais de distribuição. As condutoras são necessárias mas não suficientes para 

garantir vantagem competitiva – como qualidade em manufatura (que não envolva 

conhecimento proprietário). As capabilities tecnológicas centrais ou estratégicas não 

são facilmente imitadas, transferidas ou redirecionadas no curto prazo. São aquelas 

que diferenciam a empresa do resto e é uma provedora potencial de vantagem 

competitiva.  
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Cada capability central é inerentemente uma rigidez central (core rigidities). 

Essa rigidez tem as mesmas dimensões da capability – sistemas físicos, 

competências e conhecimento, etc. Elas são ativadas quando as empresas focam 

num extremo – a adoção de uma melhor prática, por exemplo – ou quando elas são 

incapazes de se adaptar a uma situação. Quase como uma contrapartida das 

capabilities centrais, essas rigidezes também têm que ser tratadas de maneira 

contínua. 

Os produtos são manifestações físicas do conhecimento da empresa. O motor 

de criação e crescimento das capabilities tecnológicas é o desenvolvimento de 

novos produtos e processos. Por isso, Leonard-Barton define quatro atividades-

chave relacionadas a esse processo que criam fluxos de conhecimento e os 

direcionam para as capabilities centrais:  

(1) Resolução integrada de problemas; 

(2) Implementação de novas metodologias e ferramentas de processo; 

(3) Experimentação e  

(4) Importação de know-how de fontes tecnológicas e mercadológicas externas. 

A resolução integrada de problemas refere-se a manter, em uma organização, 

uma variada e eclética mistura de diferentes competências entre seus empregados. 

São três os componentes de competências individuais que servem como fonte de 

diversidade intelectual: especialização, preferências cognitivas e preferências por 

metodologias ou ferramentas particulares. Trata-se de canalizar a inevitável fricção 

cognitiva entre os indivíduos em ações criativas, criadoras de conhecimento. 

Incorporar conhecimento proprietário em ferramentas e métodos de processo 

é uma fonte potencial de competitividade. Essa implementação, entretanto, deve ser 

tratada como um projeto de inovação, e não apenas como a execução de um plano. 

Novas metodologias e ferramentas de processo, quando bem gerenciadas, podem 

maximizar aprendizado e combater inflexibilidades. Atividades de experimentação, 

por sua vez, usam as capabilities tecnológicas centrais e, mais importante, criam 

novas capabilities. Trata-se de atividades inovativas que introduzem novas fontes de 

conhecimento, novos canais de informação e novos métodos de solução de 

problemas. Entretanto, nem a mais extensiva experimentação é capaz de criar todo 

o conhecimento necessário para sustentar uma capability central. As firmas 

verdadeiramente criativas buscam conhecimento fora das suas fronteiras de forma a 

aumentar (ou suplantar) o crescimento interno de ativos intelectuais.  
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É assim que a habilidade de identificar, absorver e usar conhecimento externo 

é uma atividade inovativa chave para o desenvolvimento de novos produtos e 

processos. A atividade de importar tecnologias começa com a identificação de 

deficiências de capabilities, isto é, a identificação de conhecimento tecnológico que é 

estrategicamente importante à empresa mas que não lhe é familiar. A justaposição 

dessas duas dimensões permite produzir quatro situações de fornecimento externo 

de tecnologia, como mostra a Figura 2.3.1.: 

 

Figura 2.4.1 – Necessidade de fornecimento externo de tecnologia 

 
 

 

 

Fonte: Leonard-Barton, 1992 

 

 Para Leonard-Barton, haverá o desenvolvimento interno de determinada 

tecnologia se sua familiaridade com ela for elevada e sua importância estratégica 

também. Se a familiaridade tecnológica for baixa mas sua importância estratégica for  

alta, a tecnologia deve ser adquirida externamente. Mas se houver baixa 

familiaridade e baixa importância estratégica, haverá pouco investimento na 

tecnologia em questão. São candidatas à externalização tecnologias não familiares à 

empresa com baixa importância estratégica (a autora não detalha o significado de 

importância estratégica).  
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Carências tecnológicas podem aparecer devido a ações deliberadas da 

empresa de diminuir pesquisa interna, avanços ou descontinuidades consideráveis 

em uma dada tecnologia ou novas oportunidades de fusão tecnológica. As fontes de 

tecnologia para preencher essas falhas podem incluir universidades, laboratórios e 

outras empresas. O acesso a tecnologias externas não pode ser feito passivamente. 

Construir uma capability a partir de fontes externas requer que a empresa decida o 

grau de porosidade de suas membranas para buscar oportunidades tecnológicas de 

forma ampla e contínua. Ao mesmo tempo, a empresa tem que combater 

resistências a uma tecnologia que não foi produzida por ela. A avaliação dessa 

tecnologia, e como ela pode ser refletida em capabilities, é parte importante do 

processo.  

Para crescer, uma organização precisa de estímulos para mudança e 

inovação. A empresa deve ser, então, um ambiente que incentive desempenhos 

criativos destas quatro atividades para alimentar novas capabilities ao mesmo tempo 

em que combate suas respectivas rigidezes. Leonard-Barton defende que é a 

administração destas atividades o que distingue organizações que aprendem 

(crescem e inovam) daquelas que não o fazem. 

A quarta atividade inovativa apresentada diz respeito ao objeto de estudo 

desta tese: a externalização que cria ou modifica capabilities relacionadas à 

inovação das empresas. Externalizar é uma das formas possíveis de guiar fluxos de 

informação de forma a realçar o conhecimento próprio da firma, para melhorar suas 

próprias capabilities. Não é uma questão ser a melhor opção, nem a solução para 

todos os desafios de uma empresa; é uma decisão que envolve o equilíbrio entre 

fontes internas e externas de capabilities. Outsourcing é um caminho efetivo e 

eficiente de sintetizar o conhecimento externo. A destruição criativa schumpeteriana, 

que caracteriza o atual cenário competitivo industrial, reflete-se em uma firma que 

muda incessantemente – a restless firm, o equivalente microeconômico da 

destruição criativa. A externalização é, portanto, uma ferramenta importante para 

esse tipo de empresa já que permite a realocação e transformação de recursos que 

nutrem as capabilities.  

Como a externalização afeta a inovação? Ora, se inovação é mudança de 

conhecimento que se reflete em mudanças nas capabilities, e a externalização pode 

influenciar tanto conhecimento quanto capabilities, a externalização afeta a 

inovação.  Mas como o faz? Quais são os resultados efetivos nas empresas que 
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adotam a estratégia? A tese de que, ao ser um instrumento para a alquimia dos 

vários conhecimentos e tecnologias agora necessários para novos 

desenvolvimentos, a externalização viabiliza a inovação é verdadeira? Quão 

verdadeira?  O próximo capítulo busca essas respostas na análise do setor 

farmacêutico sob a perspectiva capabilities da firma. 
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Capítulo 3 
Inovação e externalização                                

a organização da indústria farmacêutica 
 

 

A indústria farmacêutica é intensiva em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, faz uso de tecnologias de fronteira e a sofisticação dos seus 

produtos é continuamente realçada. O setor farmacêutico é citado como caso 

extremo de uma indústria science-based11 em que patentes, segredos industriais e 

competências específicas das firmas são unidos em suas condutas inovativas 

(Pavitt, 1984). As etapas de descoberta de substâncias são especialmente 

dinâmicas em termos científicos e tecnológicos, com o estímulo a práticas que 

acelerem o processo ao mesmo tempo em que aumentam sua taxa de sucesso.    

Para apresentar a indústria farmacêutica e as questões que suscita, este 

capítulo se divide em três itens. O primeiro apresenta a configuração da cadeia e 

seus principais atores. A indústria farmacêutica conta com grandes empresas de 

faturamento altamente concentrado12 e uma série de instituições menores, empresas 

de biotecnologia e fornecedores do setor. O ambiente,de intensa rivalidade, é 

característico de um oligopólio. A competição é intensificada pela volatilidade da 

demanda, pelo vencimento de patentes de remédios importantes, pela concorrência 

dos medicamentos genéricos e pela capacidade de aliar à marca um diferencial de 

qualidade junto aos consumidores e junto à classe médica, especialmente nas 

terapias mais sofisticadas. Soma-se a isso o tempo de proteção da patente que 

começa a contar antes do medicamento chegar ao mercado. É dessas 

características que cuida o segundo item deste capítulo. 

A indústria farmacêutica vem adotando cada vez mais estratégias que 

envolvam algum tipo de externalização de capabilities relacionadas à inovação, 

embora em diferentes níveis e com diferentes tipos de empresas. Como o setor faz 

uso da ferramenta e como essa externalização afeta sua capacidade de inovar é o 

que apresenta e discute o terceiro e último item deste capítulo, fundamentando os 

resultados apresentados e discutidos no capítulo subsequente. 

                                                 
11 Na tipologia desenvolvida por Pavitt (1984, pp 362): “(…) science based firms are to be found in the 
chemical and the electronic/electrical sectors. In both of them, the main sources of technology are the 
R&D activities of firms in the sectors, based on the rapid development of the underlying sciences in 
the universities and elsewhere”.   
12 Essa concentração ocorre principalmente no nível das classes terapêuticas. 
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3.1 A organização da indústria farmacêutica 

 

 

 A indústria farmacêutica abrange todas as atividades relacionadas à 

pesquisa, manufatura e venda de medicamentos. Um medicamento é composto pelo 

fármaco, princípio ativo responsável pelo efeito terapêutico desejado; por 

intermediários produzidos durante etapas de tratamento do fármaco e que podem 

sofrer mudanças moleculares, e por aditivos, substâncias adicionais para alterar e/ou 

complementar as propriedades, as formas de administração, o estado físico-químico 

e a velocidade de absorção do ativo (Kaplan e Laing, 2006).  

 De maneira geral, os medicamentos são classificados conforme o modo de 

comercialização: 

• Medicamentos prescritos ou Éticos: somente distribuídos por farmácias ou 

hospitais sob prescrição médica; 

• Medicamentos não-prescritos ou Over-the-Counter (OTC): podem ser comprados 

em qualquer farmácia ou obtidos em hospitais sem prescrição médica13.  

A classificação pode ser feita também por grau de novidade do produto sendo 

especialmente utilizada para organizar as empresas do setor (Frenkel, 2001; 

Bermudez, 1994): 

• Medicamentos Inovadores: são produtos que apresentam estruturas 

completamente novas, ou usos novos, e que são protegidos por patente; 

• Medicamentos Me Too: são produtos lançados posteriormente ao medicamento 

inovador com estrutura molecular suficientemente diferente para que não 

infrinjam a patente, mas com ação terapêutica semelhante à do produto original; 

• Medicamentos Genéricos: são réplicas de medicamentos, prescritos ou não, em 

que a proteção patentária expirou. A eficácia é igual ao medicamento 

patenteado, dado que usam a mesma substância14. 

                                                 
13 Incluem também aqueles remédios prescritos por especialistas que fazem tratamento médico como 
nutricionista, fisioterapeuta, etc.. Exemplos são medicamentos para dor-de-cabeça e resfriados, 
geralmente alvo de automedicação (Gassmann et al., 2008).   
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A cadeia farmacêutica tem uma etapa química, de síntese dos fármacos e 

aditivos, e uma etapa farmacêutica, em que se dá a produção do medicamento final. 

Pode ser dividida em três grandes etapas – Pesquisa e descoberta, 

Desenvolvimento, e Lançamento de Produto – conforme Figura abaixo: 

 

Figura 3.1.1 – As etapas da cadeia farmacêutica 

Fonte: Adaptado Gassmann et al.,2008 

 

São várias as especificidades da farmacêutica que a diferenciam das outras 

indústrias. Gassmann et al. (2008) utiliza o exemplo da Roche para ilustrar a 

organização da cadeia de pesquisa e produção farmacêutica, cujo modelo se repete 

para várias outras empresas. As fases de pesquisa e descoberta aliadas aos testes 

pré-clínicos caracterizam o chamado processo inicial de inovação – early innovation 

process, como aparece referido em artigos técnicos e relatórios corporativos. Com a 

pesquisa básica, a identificação e validação do alvo, os cientistas procuram por 

moléculas que podem servir como alvo para novas substâncias que tenham algum 

impacto em doenças. Durante o estágio de screening, a busca é pela chamada 

substância líder. Quase 90% de todas as substâncias encontradas são eliminadas 

devido à ausência de efeitos desejados; as mais promissoras, que permanecem 

(geralmente uma dezena) vão para os testes clínicos. Antes, porém, são feitos 

testes pré-clínicos .  

                                                                                                                                        
14 Segundo Gassmann et al. (2008), a classificação inclui ainda os Medicamentos Órfãos que têm 
como alvo doenças raras com baixa população de pacientes. O status de “órfã” é dado para uma 
empresa cujo medicamento supostamente aumenta de forma significativa a expectativa de vida do 
paciente. Isso exclui outras empresas da licença do FDA permitindo, assim, que a empresa produtora 
recupere seus gastos com P&D. Em alguns mercados – Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e 
Europa – a legislação prevê apoio financeiro e de desenvolvimento para produtores dado que o lucro 
desses medicamentos é limitado. Segundo os autores citados, 160 medicamentos órfãos foram 
aprovados entre 1995 e 2005.  
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Parte do Desenvolvimento Pré-Clínico, esses testes são feitos para assegurar 

que a nova substância não é tóxica, não provoca mudança genética, não causa 

câncer e nem defeitos a fetos. Em geral, os testes são feitos em animais. Sendo 

bem-sucedidos, o registro para uso humano é analisado e começam os testes 

clínicos, que se dividem em três fases. Durante a Fase I, o candidato a medicamento 

é testado para ver se suas propriedades em animais podem ser estendidas para uso 

humano – é o teste de compatibilidade. No caso da Roche, entre 20 e 80 voluntários 

sadios são usados para determinar a segurança e a dosagem do medicamento e 

essa fase pode levar até dois anos. Na Fase II, o teste é para descobrir se a 

substância está apta a curar a doença alvo e o número de pacientes (e animais) 

utilizados varia entre 100 e 300. 

Por fim, a Fase III determina a dosagem apropriada e eventuais reações 

adversas advindas de uso prolongado e inclui um número bem maior de pacientes – 

segundo os autores citados, o número médio aumentou de 1.500 no final dos anos 

1970 para cerca de 4.500 em meados dos anos 199015. Se os testes clínicos são 

bem-sucedidos, o novo produto pode ser registrado nas autoridades de saúde (que 

podem variar conforme o país em que se queira comercializar o respectivo produto) 

e, finalmente, ser vendido no mercado.    

As etapas da cadeia farmacêutica podem ser classificadas em quatro estágios 

tecnológicos, envolvendo atividades relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento, 

à produção e à comercialização de produtos farmacêuticos conforme apresentado 

por Frenkel et al. (1978) e Bermudez (1995): 

1. Pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos – Compreende as atividades 

e o conjunto de conhecimentos necessários para a geração de novos princípios 

ativos farmacêuticos. Em sua maioria, os processos de produção se realizam da 

síntese química de novas substâncias ou da obtenção de princípios ativos de fontes 

naturais. As oportunidades tecnológicas nessa indústria estão relacionadas a 

avanços na base de conhecimento através de esforços em pesquisa básica 

realizados tanto na própria empresa quanto em universidades e institutos de 

                                                 
15 Em geral, o número de pacientes necessários para os testes clínicos varia significativamente 
dependendo da área terapêutica – medicamentos para câncer precisam de testes clínicos totalmente 
diferentes dos de medicamentos para pressão, por exemplo.  O número de pacientes também pode 
ser influenciado por fatores estratégicos. É o caso da Novartis que em 2003 incluiu 14.000 pacientes 
nos estudos clínicos dos medicamentos que foram introduzidos no mercado naquele mesmo ano para 
provar mais rapidamente o diferencial do produto e assim chegar primeiro ao mercado. O elevado 
número foi, então, por motivos de marketing (Gassmann et al., 2008). 
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pesquisa, entre outros16. Essa primeira etapa pode ser considerada a mais complexa 

do ponto de vista tecnológico pois inclui uma série de testes necessários para 

identificar o potencial de ação terapêutica da substância, sua toxicidade e a 

determinação de sua dose ativa. Posteriormente, o fármaco passa por testes 

farmacológicos e estudos farmacotécnicos e, finalmente, os ensaios clínicos em 

humano – atendendo exigências estritas de protocolos regulamentados por órgãos 

governamentais. 

2. Produção industrial de fármacos – neste estágio são realizados estudos de 

forma a viabilizar os processos de produção, passando da etapa de bancada 

laboratorial para a utilização da planta piloto e, posteriormente, para o nível de 

produção da escala industrial. Aspectos técnicos e de viabilidade econômica são 

considerados com base nas necessidades das substâncias que vão fazer parte do 

processo. Há uma elevada difusão de tecnologias de produção de princípios ativos 

farmacêuticos, mas a dimensão tácita do conhecimento também é importante neste 

estágio. 

3. Produção de especialidades farmacêuticas: trata-se da atividade de 

transformação de fármacos em medicamentos, incluindo suas diversas formas – 

comprimidos, cápsulas, suspensões, injeções, soluções parenterais, dentre outras. 

O nível de complexidade tecnológica desta etapa é menor quando comparada às 

anteriores, mas exige a instituição de normas de inspeção e supervisão por parte de 

órgãos reguladores nacionais, além de atividades de controle de qualidade tanto de 

processos quanto de produtos finais. 

4. Marketing e comercialização: na indústria farmacêutica, tais etapas são 

consideradas tecnológicas pelo caráter peculiar da propaganda de especialidades 

farmacêuticas e da necessidade de recursos diferenciados de linguagem técnica. É 

elevado o número de pessoas envolvidas bem como o custo comprometido. 

Um importante elemento da dinâmica competitiva da indústria farmacêutica 

reside na possibilidade de desarticulação desses estágios produtivos, permitindo 

que diferentes tipos de empresas coexistam, embora gozando de atributos 

competitivos específicos. O grupo de empresas tradicionalmente engajadas em 

todos os estágios da cadeia de valor farmacêutica é conhecido como Big Pharma. 

                                                 
16 Deve-se registrar que esta etapa envolve uma dimensão quase tão abstrata quanto o acaso. Não 
são raros os casos de produtos que chegaram a ser lançados sem a devida compreensão dos 
fenômenos científicos responsáveis por seu mecanismo de ação. 
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São empresas centenárias que detêm a grande maioria das patentes dos fármacos 

inovadores e ditam a dinâmica competitiva e inovativa do setor. Os recursos 

técnicos, comerciais e financeiros acumulados permitem a essas empresas impor 

elevadas barreiras à entrada, menos pelo volume de produção e mais pelos altos 

custos de P&D para desenvolver novas moléculas.  

As patentes retroalimentam o ingresso de mais recursos para assegurar o 

caminho de seus blockbusters17 e garantir o envolvimento dos departamentos de 

marketing para fomentar o poder das marcas. A luta pelo pioneirismo em chegar ao 

mercado de determinado produto18 assegura a proteção oferecida pela patente. 

Apesar de temporária, esta proteção faculta à empresa, no transcurso das 

descobertas, o contato e o patenteamento de futuras linhas de pesquisa. O esforço 

para a obtenção da patente nunca parte do zero quando a empresa já tem equipes 

de pesquisa dirigida. O processo crescentemente caro e demorado de aprovação 

pelas autoridades regulatórias, como o Food Drugs Administration (FDA), também 

evidencia a liderança dessas empresas. Elas detêm o controle da cadeia e são 

altamente internacionalizadas.  

O Quadro 3.1.1 apresenta as 15 maiores empresas do setor farmacêutico 

com as respectivas origens e faturamentos: 

                                                 
17 Blockbuster são aqueles medicamentos com vendas anuais de pelo menos US$ 1 bilhão. 
18 Segundo Gassmann et al. (2008), o primeiro a entrar em determinado mercado captura entre 40 a 
60% dele, enquanto o segundo captura apenas 15%. 
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Quadro 3.1.1 – As maiores empresas globais da indústria farmacêutica 

 
Mercado Global : US$ 724.465 

Fonte: IMSHealth, 2009. 
 

 As empresas que atuam no segundo estágio tecnológico, responsável pela 

produção de princípios ativos, apresentam menos capacitação  em termos de 

substâncias inovadoras. São geralmente organizações de grande porte que 

abastecem grandes laboratórios ao redor do mundo com seu produto (Kaplan e 

Laing, 2006). Há, ainda, o grupo de empresas de menor porte que são 

especializadas na comercialização de produtos cujas patentes geralmente já 

expiraram, focando na produção de especialidades farmacêuticas e atividades de 

comercialização. Elas vendem produtos com marcas próprias ou sob a nomenclatura 

genérica internacional.  

 De fato, as empresas cujas patentes estão próximas do vencimento são 

assombradas pela concorrência representada pelas empresas de genéricos  que, 

por não incorrerem em custos de desenvolvimento do medicamento, podem vendê-

los a um preço bem abaixo do original, em média 40%. Um exemplo da intensidade 

em que se dá a competição com produtores de genéricos e que se tornou 

emblemático foi o que aconteceu com o Prozac. Quando sua patente venceu, em 

agosto de 2001, a Eli Lilly viu suas vendas caírem em 66% em quatro meses devido 

15. Takeda 
(Japão, US$ 13.3) 

1. Pfizer 
(EUA, US$ 48.4) 

2. GlaxoSmithKline 
(Reino Unido, US$ 42.8) 

3. Novartis 
(Suíça, US$ 37.0) 

4. Sanofi-Aventis 
(França, US$ 35.6) 

5. AstraZeneca 
 (Suíça, US$ 34.0) 

6. Roche 
(Suíça, US$ 26.5) 

7. Johnson & 
Johnson 

(EUA, US$ 23.2) 

8. Merck & Co 
(EUA, US$ 22.6) 

9. Abbott  
(EUA, US$ 22.6) 

10. Eli Lilly 
 (EUA, US$ 20.4) 

11. Amgen 
 (EUA, US$ 18.2) 

12. Wyeth 
(EUA, US$ 17.9) 

13. Teva 
(Israel, US$ 15.7) 

14. Bayer 
(Alemanha, US$ 14.3) 
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à concorrência do genérico – caso marcante dada o sucesso histórico do 

medicamento (Gassmann et al., 2008). Como resposta, algumas empresas 

farmacêuticas passaram a produzi-los – o segmento de genéricos da Novartis 

(comercializados sob a marca Sandoz), por exemplo, tornou-se um dos maiores do 

setor e é atualmente o responsável pelo crescimento da empresa. A Merck e a Teva 

também são exemplos de empresas da Big Pharma desenvolvendo atividades no 

setor de genéricos. 

 Apesar da existência de importantes barreiras à entrada, entre o final dos 

anos 1970 e início dos 1980 a emergência de novas tecnologias – como biologia 

celular, genética molecular e proteína química – deu espaço a uma nova estrutura 

no setor, as empresas biotecnológicas (Arora e Gambardella, 1990). A primeira 

aplicação comercial de engenharia genética é da Eli Lilly, que em 1977 começou a 

desenvolver uma insulina humana recombinante em cooperação com a Genentech 

resultando, em 1983, no primeiro produto biotecnológico, o Humulin. Em 2000, 76 

medicamentos biotecnológicos já tinham sido aprovados para comercialização, 369 

eram testados em humanos e outros 1.500 compostos estavam em estágio de 

desenvolvimento.  

As empresas do segmento que alcançaram as primeiras vendas superiores a 

US$ 1 bilhão foram a Johnson & Johnson, com o Procrit, a Amgen com o Epogen e 

o Neupogen e a Eli Lilly com o já citado Humulin. Em 2006 os Estados Unidos 

lideraram as vendas e os faturamentos do setor com cerca de 1.500 empresas. A 

Europa e a Ásia contam com mais ou menos o mesmo número de firmas 

biotecnológicas que os EUA. Nos últimos anos outros países vêm se sobressaindo, 

como Israel, Índia, Austrália e Japão (Gassmann et al., 2008).   

Com a ascensão das empresas de base biotecnológica, as atividades iniciais 

de investigação (básica e aplicada) de insumos e de medicamentos passaram a ser 

organizadas em forma de rede. Cabe enfatizar que as firmas biotecnológicas não 

são concebidas para se tornarem empreendimentos necessariamente integrados, 

aptos a atuar em todos os estágios da cadeia como as firmas que compõem a Big 

Pharma e o setor de genéricos, nem para competir diretamente com elas. A opção 

de co-existência entre ambos os modelos de negócios levou a uma divisão do 

trabalho  entre as firmas: as de biotecnologia tornam-se ofertantes de insumos para 

os estágios iniciais do desenvolvimento do medicamento, sejam eles atividades de 

P&D ou intermediários de síntese, enquanto as grandes empresas incorporam a 



 

 

82 

etapa demandada às competências já adquiridas como a coordenação da cadeia (de 

pesquisa e de manufatura), do marketing e das vendas. Com isso, o processo de 

externalização ganha importância na organização da cadeia de pesquisa e de 

produção farmacêuticas.  

 

 

3.2 A INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

 

 Dada sua natureza inovativa, a função de P&D na indústria farmacêutica é 

elemento fundamental em sua na dinâmica competitiva.. O processo, porém, é 

permeado de incertezas – grandes empresas farmacêuticas divulgaram que de cada 

10.000 moléculas utilizadas nos estágios iniciais da pesquisa, 250 serão utilizadas 

nos ensaios pré-clínicos; destas, somente cinco passarão pelos testes clínicos e 

apenas um chegará à fase de comercialização (PhRMA, 2007). Além disso, os 

estudos pré-clínicos podem durar até 18 meses; já a duração média dos estudos 

clínicos é estimada em cinco anos (Gassmann et al., 2008). Evidentemente, os 

gastos são elevadíssimos. A proteção concedida pela patente permite que a 

empresa goze de um monopólio temporário que pode ajudar a recuperar parte 

destes gastos. Entretanto, a necessidade de chegar primeiro ao mercado extrapola 

os benefícios da patente. 

Apesar dos 20 anos de proteção a partir da data de requerimento concedidos 

pela patente, na prática o seu tempo efetivo de vida é menor: o intervalo entre o 

registro e a obtenção da aprovação para comercialização vem aumentando porque, 

de um lado, o número de testes clínicos exigidos pelo FDA para a solicitação de 

aprovação de um novo medicamento vem aumentando; de outro, porque as 

empresas com substâncias terapeuticamente equivalentes e os medicamentos me 

toos passam a concorrer com a líder num intervalo cada vez mais reduzido sem ferir 

o princípio da patente. Em seguida, os genéricos entram no mercado. Esses fatos, 

combinados, resultam num forte acirramento da competição no setor. 

 Assim, o resultado e a lucratividade das empresas estão fortemente 

condicionados ao lançamento incessante de novos produtos de forma a auferir os 

maiores ganhos de monopólio possíveis. Um produto bem sucedido pode colocar a 
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empresa imediatamente no topo das vendas, mas quando o patente estiver prestes 

a expirar, a queda é inevitável. O objetivo deve ser, então, assegurar e cativar fatias 

de mercado antes que os concorrentes o façam. Quanto antes o fizer, maior a 

duração dos ganhos antes da patente expirar.  

A Figura 3.2.1 relaciona os estágios do produto com as fatias de mercado por 

ele alcançadas ao longo do tempo: 

 

Figura 3.2.1 – Fatias de mercado e inovação na indústria farmacêutica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A Figura revela o comportamento da ocupação de fatias de mercado por uma 

empresa desde a introdução de um novo produto até a expiração da patente. 

Quando considerados em conjunto, a duração dos ganhos advindos da proteção 

patentária acaba sendo mais curta que a vida do produto. Por aproximação, pode-se 

dizer que a queda de fatias leva à queda de lucratividade. Isso é verdade para todos 

os setores que constantemente tentam proteger seus lucros por meio da inovação.  

A Figura 3.2.2 mostra esse movimento: 
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Figura 3.2.2 – Proteção dos lucros através da inovação 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

A realidade da indústria farmacêutica, entretanto, particulariza esse 

movimento dado que a trajetória do setor envolve o acúmulo diário de competências 

e recursos estreitamente ligados à inovação. A proteção das margens dá-se não 

apenas via inovação contínua, mas também pelas próprias características do setor. 

O fato de a indústria contar com fidelidade à marca permite que as empresas lancem 

continuamente novos produtos, muitas vezes apenas versões melhoradas de 

medicamentos já existentes. A cada lançamento o preço é sempre superior, sendo 

sua queda relativamente lenta, mesmo depois da entrada de empresas seguidoras. 

A cada novo lançamento (na Figura 3.2.3, representado por uma nova curva), as 

empresas contam com esse público fiel que será mantido e repassado boca-a-boca. 

Na outra ponta, os médicos se encarregam de fazer as atualizações dos novos 

medicamentos. Isso permite um público cativo para cada nova introdução – ainda 

que o preço não seja a referência inicial de proibição ou não de acesso (Radaelli, 

2006). A externalização intensifica esse processo ao possibilitar lançamentos cada 

vez mais velozes. Eis o que mostra a Figura 3.2.3. 
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Figura 3.2.3 – Criação de lucros através da inovação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com a necessidade de otimizar os gastos com P&D, mas principalmente por 

ter que reduzir o tempo envolvido na descoberta de uma nova droga e sua inserção 

no mercado diante de uma realidade de multiplicidade de fontes de conhecimento e 

tecnologias, as estratégias de externalização tornaram-se constantes e 

fundamentais para a indústria. 

 Por muito tempo a indústria farmacêutica seguiu um modelo de inovação 

fechado, sendo um dos exemplos chandlerianos mais antigos de empresa 

verticalmente integrada. Os atuais desenvolvimentos tecnológicos do setor mostram 

que inovações têm mais chance de acontecer não dentro do departamento de P&D 

da grande empresa, e sim a partir de associação com alguma organização externa. 

Isso tem levado a mudanças na organização principalmente dos processos de 

descoberta e desenvolvimento de medicamentos – ao invés de manterem os 

processos integrados, as empresas focam um conjunto de capabilities em que 

consideram ter diferencial e buscam as que precisam, mas não têm, em outras 

instituições. Ao mesmo tempo em que permite acelerar o processo inovativo, essa 

nova abordagem contribui para enfrentar um ambiente de concorrência acirrada 

entre as empresas e o segmento de genéricos.  
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3.3. A externalização na indústria farmacêutica 

 

 

 A primeira externalização de atividades na indústria farmacêutica data dos 

anos 1970 quando a inglesa SmithKline enfrentou um crescimento inesperado da 

demanda do Tagamet e decidiu contratar parte da produção dessa molécula de 

produtores químicos especializados (Polastro, 1999). A partir daí, tem-se uma série 

de casos de externalização de manufatura, marketing e distribuição no setor. A partir 

dos anos 1990, acertar o tamanho e a estrutura do departamento de P&D tornou-se 

uma questão prioritária para o setor e, com isso, a externalização desta etapa ganha 

importância. Essa tendência tem levado à criação de várias firmas cuja finalidade é 

abastecer a empresa detentora do medicamento com uma ampla gama de serviços 

que vão de testes laboratoriais, consultoria tecnológica, design industrial, engenharia 

até a própria molécula do medicamento, sua produção, distribuição e 

comercialização.  

Alguns dados: das 691 entidades químicas novas aprovadas pelo FDA entre 

1963 e 1999, 38% envolviam algum tipo de aliança com agente externo. Com 

empresas biotecnológicas, são mais de 600 alianças anuais que somaram US$ 30 

bilhões em 2004. A Aventis gasta cerca de 15% do seu orçamento com P&D em 

colaborações, sendo 1/3 direcionado a parcerias tecnológicas em pesquisa inicial, 

descoberta e screening, e os 2/3 restantes em estágios clínicos, especialmente a 

Fase II. Já a Novartis reserva entre 20 e 25% do seu orçamento de pesquisa com 

alianças tecnológicas. Crescentemente as colaborações incluem também acordos de 

co-desenvolvimento e co-promoção com o objetivo de acessar novos mercados ou 

de acelerar a difusão de seus novos produtos (Gassmann et al., 2008).  

A decisão é sobre quais tarefas devem ser feitas  internamente, quais devem 

ser absorvidas  de fornecedores externos e quais podem ser multiplicadas  ao se 

contar com eles. As formas de interação com parceiros externos podem ser assim 

classificadas: 
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Figura 3.2.4 – Interações na indústria farmacêutica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: baseado em Gassmann et al., 2008 

 

 A Figura 3.2.4 apresenta formas tradicionais de absorção de capabilities, 

como fusões, aquisições e joint-ventures, bem como movimentos de reestruturação 

usuais que resultam na multiplicação delas – ao desmembrar unidades, multiplicam-

se capabilities antes unificadas numa organização. As outras formas de interação 

são desenvolvidas a seguir. 

 As alianças de pesquisa referem-se tipicamente às parcerias que envolvem 

empresas biotecnológicas e têm o objetivo de acessar etapas do estágio inicial de 

inovação que elas oferecem. Essas empresas tornam-se interessantes pelos 

recursos tecnológicos (físicos e humanos) de fronteira e na conseqüente rapidez 

com que reagem a mudanças tecnológicas. Com as alianças, elas têm acesso a 

capital e canais de distribuição, além de aumentarem sua credibilidade sobre a 

qualidade da pesquisa, abrindo caminho para novas alianças. Consolidada como 

ator da cadeia farmacêutica, co-existindo com as grandes empresas, aquisições são 

raras mas existem: a Novartis possui 100% da Chiron, e a Roche possui 60% da 

Genentech (comprou o restante em março de 2009 por US$ 46,8 bilhões).  

externo 
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 A integração através de contratos in-licensing se dá quando a empresa 

farmacêutica, licenciada, adquire uma propriedade intelectual de uma terceira parte, 

a firma licenciadora, de forma a preencher uma lacuna no seu pipeline. Tal 

propriedade pode ser um procedimento biotecnológico específico, patentes de 

compostos biotecnológicos ou conhecimento de softwares e bases de dados, para 

citar alguns exemplos. O in-licensing de substâncias que ainda não foram 

descobertas internamente fornecem às empresas farmacêuticas uma forma de obter 

candidatos promissores de medicamentos enquanto deixa o risco de uma 

descoberta inicial para um agente externo. A integração também pode ser usada 

para complementar tecnologias (in)licenciadas com as desenvolvidas internamente 

(por exemplo, um desenvolvimento promissor de medicamento para tratamento de 

câncer pode buscar uma licença com terceiros para tecnologia delivery. O Lipitor, da 

Pfizer, é o exemplo mais marcante – o medicamento era da Yamanouchi e foi 

licenciado para a Warner-Lambert, empresa posteriormente adquirida pela Pfizer. 

Alguns dos blockbusters da Bristol-Myers Squibb – Pravachol, Taxol, Glucophage, 

Plavix e Avapro – são resultado desse tipo de licenciamento (Gassmann et al., 

2008). 

O co-desenvolvimento entre empresas tem como objetivo principal acelerar o 

desenvolvimento de um medicamento. É utilizado por empresas que querem 

complementar suas capabilities de forma que o novo medicamento entre mais rápido 

no mercado do que no caso de um desenvolvimento solitário. Uma empresa 

biotecnológica escolhe essa abordagem quando já tem uma substância em 

desenvolvimento clínico mas não tem força de vendas própria em um mercado 

importante, por exemplo. Um dos casos mais antigos dessa interação é o acordo 

entre Eli Lilly e Genentech no desenvolvimento de insulina humana em 1977. Mais 

recentemente, a Pfizer procurou a capacidade produtiva da Aventis para o 

medicamento de insulina que está desenvolvendo. Geralmente as empresas 

partilham benefícios do acordo via divisão de royalty ou de lucros. 

Os principais alvos do out-licensing são novas entidades moleculares cujo 

desenvolvimento por uma empresa é abandonado por falha em lidar com o 

composto ou mudança estratégica da empresa (de área terapêutica alvo, por 

exemplo). O maior benefício desse tipo de interação é a criação de um novo 

mercado para o composto – assim que a empresa decide não continuar um 

desenvolvimento, ela pode comercializar esse ativo, que seria inicialmente 
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eliminado, para um agente externo com potencial para levá-lo ao mercado. A Bayer 

costuma usar o out-licensing para compensar financeiramente investimentos já 

irreversíveis de P&D; outras empresas que (out)licenciam são Eli Lilly, Novartis, 

Roche e Schering-Plough. 

A externalização, ainda segundo Gassmann, é a forma mais independente e 

autônoma de interação entre empresas parceiras. A partir da criação das contract 

service organizations (CSO), as empresas têm acesso a capabilities específicas de 

pesquisa – com as contract research organizations (CRO) – e de manufatura – com 

as contract manufacturing organizations (CMO). O mercado de externalização de 

P&D farmacêutico era de US$ 9.3 bilhões em 2001, com previsão de US$ 36 bilhões 

em 2010, envolvendo principalmente atividades de desenvolvimento de 

medicamento, testes clínicos e manufatura no estágio de desenvolvimento do 

produto. As CMOs envolvem os estágios químicos da produção e os em fase piloto, 

além da própria manufatura do medicamento. A indústria de CRO está em franco 

crescimento e consiste atualmente em mais de 1.000 empresas entre 

estadunidenses, européias e asiáticas. 

O tipo de atividade a ser externalizada depende das características da 

empresa que contrata. Uma grande empresa farmacêutica geralmente contrata 

etapas como desenvolvimento de processo, produção industrial e a manufatura dos 

primeiros lotes para testes clínicos. As empresas de porte médio preferem se 

concentrar em um dos produtos de seu pipeline e contratam intermediários, mais do 

que substâncias. Já as pequenas empresas, ou start-ups, chegam a depender 

quase inteiramente da externalização por terem capacidades limitadas de 

desenvolvimento e produção.   

Assim, às alianças já presentes na configuração da indústria farmacêutica se 

junta aquela que envolve externalização de alguma de suas etapas – pesquisa e 

manufatura, nesta tese. Através do estímulo à adoção de estratégias articuladas 

dentro da cadeia, os ganhos para a farmacêutica – em termos de recursos, ativos e 

competências – podem ser aumentados. Além disso, ao adiantar a introdução do 

novo produto no mercado, amplia-se o tempo de proteção patentária e os ganhos 

disso advindos.  O resultado esperado, e o que será mostrado no próximo capítulo, é 

a aceleração do processo de inovação.  
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Capítulo 4 
A organização da pesquisa empírica 

descrição dos procedimentos 
 

 

Este capítulo dedica-se a explicar como os procedimentos metodológicos de 

pesquisa foram organizados com o objetivo de mostrar evidências de que o acesso, 

via contratos de outsourcing ou externalização, a fontes externas de capabilities 

relacionadas à pesquisa e à manufatura influenciou – de maneira muito significante 

– o processo inovativo da indústria farmacêutica. Os procedimentos adotados 

procuraram caracterizar de maneira sistemática a amplitude, a intensidade e a 

variedade do fenômeno estudado, relacionando-o com a aceleração – ou a busca de 

velocidade adicional – da inovação na farmacêutica. O processo abarca algumas 

empresas ou muitas empresas? Empresas menores ou principalmente a Big 

Pharma? Está restrito a uma etapa ou a várias? Foi este o tipo de pergunta 

específica que motivou a busca de elementos de informação com significado 

relevante.   

Esta etapa da pesquisa se beneficiou, em grande medida, do estágio de 

doutoramento realizado de novembro de 2007 a novembro de 2008 no Manchester 

Institute for Innovation Research (www.mbs.ac.uk/research/innovation) sediado na 

University of Manchester (Manchester, Inglaterra). O estágio permitiu pelo menos 

dois ganhos relevantes: acesso a fontes de informação e participação em um 

ambiente de discussões e debates qualificados de modo diferenciado. 

O Instituto contava com a base Gale Databases que incluía uma série de 

banco de dados voltados para humanas (que abrangia negócios e tecnologias): 

• Newspapers: dando acesso aos jornais The Times & Sunday Times, The 

Financial Times, The Guardian & Observer, The Daily & Sunday Telegraph, The 

Independent & Ind. on Sunday, New York Times, International Herald Tribune, 

Washington Post and Hong Kong Mail; 

• Expanded Academic ASAP, 1980 – março 2008: de artes e humanidades a 

ciências sociais e ciência e tecnologia. Dá acesso a periódicos escolares, revistas e 

jornais, a maioria com texto completo; 
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• PROMPT, Predicast Overview of Markets and Technology, 2005 – março 

2008: permite buscas a empresas, incluindo seus produtos e tecnologias, bem como 

os mercados em que competem; 

• Gale Virtual Reference Library: trata-se de um banco de dados de 

enciclopédias e fontes específicas para pesquisa multi-disciplinar; 

• Intestext Plus, 1982 – data atual: banco de dados com relatórios de 

investimento de empresas e setores, e  

• General Business File International, 1980 – março 2008. Por ter sido esta a 

base utilizada, reproduz-se aqui sua definição conforme aparece no site internético 

da universidade: 

Analyze company performance and activity, industry events and trends as 
well as the latest in management, economics and politics. Access to a 
combination of broker research reports, trade publications, newspapers, 
journals and directory listings with full text and images available.  
 

 A base de dados foi escolhida após um teste realizado com cada uma delas e 

com todas ao mesmo tempo. A opção de pesquisa oferecida era por palavra-chave, 

sendo possível delimitar o período buscado. Tendo como base o tema da tese, logo 

se percebeu que utilizar a palavra “innovation”, mesmo quando combinada com 

“pharmaceutical industry” ou “outsourcing”, resultava em uma série de reportagens 

que ultrapassavam o escopo da tese. A escolha foi, então, pela combinação 

“outsourcing pharmaceutical”, cujos resultados de busca traziam eventos mais 

específicos (embora ainda não totalmente delimitados). Havia que se fazer a 

escolha, então, do banco de dados a ser utilizado. 

Para essa escolha, o procedimento adotado foi fazer a busca da palavra-

chave em cada um deles, em dois ao mesmo tempo, e/ou em todos ao mesmo 

tempo. Logo ficou claro que os eventos relevantes sempre constavam da base 

General Business File; eles não se repetiam nas outras bases e o que nelas 

aparecia era menos relevante para os propósitos da tese. A base foi assim 

selecionada e a busca foi feita para o período de 2004 a 2007 e resultou em 210 

artigos técnicos . 

Entretanto, dada a abrangência dos termos de busca, todos os fatos 

referentes à externalização da farmacêutica foram capturados, inclusive os que não 

faziam parte do escopo do trabalho de doutorado – em termos da etapa da cadeia 

produtiva (relacionados a atividades de tecnologia de informação ou operações 

financeiras, por exemplo) e a fatos da indústria (como contratos realizados, dados 
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específicos de firmas, entre outros). Uma primeira leitura foi feita e resultou na 

seguinte configuração: 

Quadro 4.1 – Artigos selecionados por ano 
 2004 2005 2006 2007 Total 

Artigos 
técnicos 

36 67 48 59 210 

 

A próxima etapa do trabalho foi separar, entre esses 210 artigos, aqueles que 

tratavam especificamente do tema da tese; em outras palavras, identificar entre eles 

evidências de que a externalização de uma atividade estava relacionada à 

aceleração de um processo inovativo.  

 Com a sistematização dos dados19 em colunas classificáveis, a idéia era 

desmembrar as informações de forma que elas se tornassem passíveis de análise. 

Isso foi realizado em três etapas: 

a. Classificação das informações sobre o artigo técnico o fato relatado de 

forma a rapidamente se incluir ou não a informação: 

Artigo 
Atividade 

externalizada 
Fenômeno 

Descrição 
do artigo 

    
 

 A atividade externalizada permitiu a identificação das capabilities alvo do 

trabalho, a saber pesquisa e manufatura. Dentro dessas duas, muitas vezes podia 

se especificar a etapa: clínica ou de desenvolvimento, no caso da primeira; 

princípios ativos ou final, na segunda. Outras atividades apareceram – como 

gerenciamento de dados clínicos, serviços de distribuições, tecnologias de 

informação – e muitas vezes um mesmo artigo tratava de uma ou mais atividade. A 

coluna fenômeno diz respeito a uma classificação que procura abarcar, em poucas 

palavras, o principal movimento apresentado pelo artigo. O quadro abaixo apresenta 

os fenômenos.   

 

                                                 
19 A sistematização conforme apresentada no Anexo foi feita para três anos, de 2004 a 2006. A 
sistematização do ano de 2007 foi realizada, com foco mais centrado no argumento central desta 
tese. 
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Quadro 4.2 – Fenômenos gerais e específicos utilizados para classificação dos 
artigos 

 Fenômeno específico Fenômeno Geral 

1 Novo ator na cadeia de fornecedores Entrada fornecedor 

2 Novo segmento da cadeia Entrada segmento 

3 Aumento capacidade produtiva Investimentos 

4 Movimento na capacidade produtiva dos fornecedores Investimentos 

5 Investimentos fornecedores CROs Investimentos 

6 Reestruturação patrimonial entre fornecedores Reestruturação - fornecedor 

7 Relação entre fornecedor e contratante Relacionamento 

8 Dificuldades de externalização Tendências - empresa 

9 Tendência de aumento Tendências - fenômeno 

10 Tendências Tendências – fenômeno 

11 Reforço no país País 

12 Empresas externalizando Contrato 

Elaboração própria. 

  

Estes fenômenos foram um guia para agrupar artigos com temas 

semelhantes. Duas classificações foram utilizadas – fenômeno específico e 

fenômeno geral – em busca da melhor forma de agrupamento. Na verdade, trata-se 

de um passo intermediário até a seleção dos casos que entrariam na análise da 

tese. Poderia parecer, em um primeiro momento ou numa análise rápida, não fazer 

sentido tratar de reestruturação patrimonial – geralmente processos de fusão e 

aquisição – quando se almeja evidência de aceleração de inovação. Porém, não é 

raro a informação estar escondida. Nada excluía a necessidade de se ler e analisar 

todos os artigos, e a classificação em fenômenos constitui-se uma ferramenta 

importante para esta etapa. 

Como um mesmo artigo muitas vezes tratava de vários assuntos, a coluna 

Descrição da Reportagem foi criada para enumerá-los. Como fica evidente no 

Anexo, essa coluna não se sobrepõe à de Fenômenos. Além disso, foi 

extremamente importante no momento de análise dos dados, visto que permitia de 

forma rápida a lembrança de que artigo se tratava, facilitando sua inclusão ou não 

na análise final.  
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b. Informações sobre as empresas envolvidas20 

Empresa 
contratante Origem Atividade 

principal 
Empresa 

contratada Origem Atividade 
principal 

      
 

 Além de identificar os atores envolvidos no fenômeno, a origem das empresas 

bem como as atividades principais desenvolvidas também foram consideradas. Esta 

parte da classificação deu acesso a três informações relevantes:  

• O tipo de empresa que contrata capabilities – Grande? Pequena? Big 

Pharma? Biotecnológica? Focada? Integrada? Pertencente ao eixo EUA-Europa ou 

asiática?;  

• O tipo de empresas que fornece capabilities – grande? Pequena? 

Nacionalidade? Aqui muitas empresas relativamente desconhecidas apareceram, 

reforçando que a configuração da indústria farmacêutica, oligopólica, conta com 

centenas de pequenos atores; 

• Estas dois conjuntos de informações permitiram construir o terceiro: que tipo 

de empresas se relacionam? Integrada com fornecedor integrado? Biotecnológica 

com fornecedor integrado? Integrada com fornecedor focado? E assim por diante. 

 

c. Informações sobre a externalização envolvida 

Contrato / duração Razões e resultados 
para externalização Comentários  

   
 

 Por fim, seguiram-se as informações mais específicas trazidas pelo artigo a 

respeito do que a externalização citada envolvia – que tipo de contrato foi feito, qual 

sua duração, as razões relatadas para a externalização e os resultados alcançados. 

Informações que não eram possíveis ser classificadas até então eram alocadas nas 

colunas “Comentários”, bem como julgamentos de opinião, frases ditas por pessoas 

ligadas às empresas que pareciam interessantes. Vale registrar que acabam sendo 

as colunas com mais informação, enquanto a de Razões e Resultados raramente foi 

preenchida. A classificação completa está apresentada no Anexo. 

 Tendo sistematizado as peças de informação, classificou-se o arquivo por 

Fenômeno e Atividade Externalizada e assim foi dada seqüência ao processo de 

                                                 
20 Por questões técnicas, as colunas Origem e Atividade Principal foram excluídas do Anexo. 
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seleção dos fatos que entrariam na análise. A partir disso, mais artigos que não 

tratavam sobre pesquisa ou manufatura foram excluídos; a análise da coluna 

Fenômenos também permitiu a eliminação de contratos específicos, movimentos 

que nada tinham que ver com o alvo da tese, artigos com informações incompletas, 

com informações imprecisas, tratando de fatos conjunturais.  

 A análise das informações e dos artigos técnicos selecionados para compor a 

tese é apresentada no capítulo a seguir. 
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Capítulo 5 
Externalização e inovação                               

análise das capabilities de pesquisa e manufatura farmacêuticas 
 

 

O objetivo principal deste capítulo é trazer elementos empíricos para a análise 

da externalização das capabilities de pesquisa e manufatura como uma ferramenta 

para a aceleração de processos inovativos na indústria farmacêutica. Os casos 

apresentados são fruto da investigação e da sistematização de informações 

incluídas em periódicos especializados realizada no âmbito do estágio de 

doutoramento na University of Manchester. Trata-se de informações qualitativas 

reunidas conforme procedimento metodológico detalhado no capítulo anterior. 

Partindo de um universo de centenas de peças de informações relacionadas à 

externalização da indústria farmacêutica, foram selecionados aqueles casos 

estritamente relacionados ao acesso a capabilities externas que levou à aceleração 

da inovação do setor farmacêutico. O banco de informações gerado foi 

sistematicamente vasculhado e produziu 210 artigos técnicos, incluindo opiniões de 

especialistas em outsourcing farmacêutica, e casos específicos foram utilizados para 

ilustrar os movimentos. As informações foram examinadas à luz dos elementos 

teóricos abordados nos capítulos anteriores. 

O capítulo começa com evidências da crise enfrentada pela indústria 

farmacêutica com relação aos resultados da sua atividade inovativa e seus 

movimentos de reação no sentido da externalização que promove a inovação. O 

item 5.2 trata das capabilities externalizadas de pesquisa. Em busca de chegar mais 

rápido ao mercado com medicamentos inovadores, a indústria farmacêutica tem 

externalizado, em diferentes graus, serviços de desenvolvimento de estágios iniciais 

e criado procedimentos que tornam os compostos mais prováveis de serem bem-

sucedidos. A segunda parte do capítulo dedica-se à externalização das capabilities 

relacionadas às atividades de manufatura. Os fornecedores destes serviços também 

têm sido utilizados em estratégias e ações para a aceleração de processos 

inovativos, mas outros movimentos nesta área chamam a atenção, como seus 

esforços em desenvolver relacionamentos mais duradouros com as empresas que 

os contratam. 
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 A questão custo, usualmente relacionada a processos de externalização e por 

muitos considerada o determinante principal do processo, não é desconsiderada, 

mas são os fatos relacionados à externalização comprometida com a inovação o 

alvo principal deste capítulo. 

 

 

5.1 A crise inovativa e a externalização de capabilities 
 

 

 A crise inovativa da indústria farmacêutica pode ser caracterizada de 

diferentes modos. Sem pretender esgotar o tema nesta tese, basta reconhecer que a 

indústria não tem sido capaz de sustentar resultados efetivos em termos de 

lançamento de produtos novos e promissores. Alguns dados revelam esse ponto: em 

2004, por exemplo, apenas 16 novas entidades moleculares foram aprovadas pelo 

FDA. Contrariando o que se esperaria tendo em vista os imensos investimentos de 

P&D realizados por essas companhias, a maioria desses novos produtos não foi 

oriunda da chamada Big Pharma, conforme Quadro 5.1.1:  
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Quadro 5.1.1 – Novas entidades moleculares aprovadas pelo FDA (2004), por tipo 
de empresa  

Tipo de empresa Empresas Medicamento (princípio ativo) 

Big Pharma Boehringer Ingelehelm Spiriva (tiotropium) 
 Eli Lilly Alimta (pemetrexed) 
 Eli Lilly Cymbalta (duloxetine) 
 Aventis Ketek (telithromycin) 
 Aventis Apidra (insulin glulisine) 
 Amgen Sensipar (cinacalet) 
Pequenas Empresas ChiRhoClin Human secretin 
 Bertek Pharmaceuticals Apokyn (apomorphine)  
 Presutti Laboratories Tindamax (tinidazole) 
 Pharmion Vidaza (azacitidine) 
 Salix Pharmaceuticals Xifaxan (rifaximin) 
 Indevus Sanctura (trospium) 
 Lipha Campral (acamprosate) 
 Nutritional Restart NutreStore (L-glutamine) 
 Pharma Hameln Pentetate calcium trisodium 
 Pharma Hameln Pentetate zinc trisodium 
Grandes biotecnológicas Genentech Avastin (bevacizumab) 
 ImClone Systems Erbitux (cetuximab) 
 Palatin Technologies NeutroSpec (technetium fanolesomab) 

Fonte: Van Arnum, 2004 

 

A Pfizer, principal empresa do setor em termos de faturamento, não teve 

nenhuma nova entidade aprovada em 2004, apesar de na época ter vários produtos 

nos últimos estágios de sua pipeline. Vários desses produtos estavam sendo 

desenvolvidos a partir de colaborações com outras empresas, como mostra o 

Quadro 5.1.2:  

 

Quadro 5.1.2 – Novas entidades moleculares aprovadas pelo FDA (2004): Pfizer 
Medicamento Indicação Tipo de Acordo Empresa Contratada 

Macugen 
(pegaptanib) 

Nova classe de medicamento 
para tratamento de degeneração 
neovascular  

Co-desenvolvimento Eyetech Pharmaceuticals 

Indiplon Tratamento de insônia Co-desenvolvimento 
Neurocrine Biosciences 
Inc. 

Daxas 
(roflumilast) 

Chromic obstructive pulmonary 

disease e asma 
Co-desenvolvimento Altana Pharma 

Exubera 
Insulina inalante para diabetes 1 
e 2 

Co-desenvolvimento, 
co-manufatura e co-
comercialização 

Sanofi-Aventis (mais 
participação Nektar 
Therapeutics) 

Asenapine Esquizofrenia e distúrbio bipolar Co-desenvolvimento 
Akzo Nobel (unidade 
Organon) 

Fonte: Van Arnum, 2004 
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O mesmo ocorre na GlaxoSmithKline, que avançava no pipeline com 

desenvolvimentos próprios e colaborações: 

 

 

Quadro 5.1.3 – Novas entidades moleculares aprovadas pelo FDA (2004): 
GlaxoSmithKline  

Medicamento Indicação Tipo de Acordo Empresa Contratada 
Vesicare (solifenacin 
succinate) 

Tratamento de bexiga 
super-ativa 

Co-promoção 
Yamanouchi Pharma 
América 

Avandaryl Diabetes  Combinação diária Aventis (Amaryl) 
Boniva (ibandronale) Osteoporose Co-desenvolvimento Roche 

Entereg (alvimopan) 
Tratamento de post 

operative ileus 
Co-desenvolvimento e co-
comercialização 

Adolor 

Fonte: Van Arnum, 2004 

 

 

 O Quadro 5.1.4 apresenta as colaborações em andamento da Merck: 

 

Quadro 5.1.4 – Novas entidades moleculares aprovadas pelo FDA (2004): Merck 
Medicamento Indicação Tipo de Acordo Empresa Contratada 

Vytorin 
(ezetimibe/simvastatin) 

Colesterol LDL Desenvolvimento 
Joint venture com 
Schering Plough 

Muraglitazar Diabetes tipo 2 Co-desenvolvimento Bristol-Myers Squibb 
Spray nasal Peptide YY3-36 
(fase I) 

Obesidade 
Co-desenvolvimento e 
co-comercialização 

Nastech 

 Doenças infecciosas Co-desenvolvimento 
Kyorin 
Pharmaceutical Co. 

 
Inibidores tricíclicos para 
depressão e distúrbios 
relacionados 

Co-desenvolvimento e 
co-comercialização 

DOV Pharmaceutical 
Inc. 

F50035 (desenvolvimento 
pré-clínico) 

Câncer  
Pierre Fabre 
Medicaments  

 Infecções virais Co-desenvolvimento 
Sunesis 
Pharmaceutical 

 Alzheimer Co-desenvolvimento 
Sunesis 
Pharmaceutical 

RNAi terapêuticas  Doenças oculares  
Co-desenvolvimento e 
co-comercialização 

Alnylam 
Pharmaceuticals 

Fonte: Van Arnum, 2004 

 

O fato é que os custos de pesquisa de um novo composto ou medicamento 

têm aumentado sem a contrapartida das aprovações do FDA e sem a rapidez 

necessária para sustentar o fluxo de resultados (e lucros) da empresa e para 
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justificar o aumento do fundo de gastos com pesquisa. Tais custos crescentes têm 

levado a um maior número de parcerias entre grandes empresas farmacêuticas e 

fornecedores contratados. Apenas 58 novos medicamentos ganharam aprovação da 

FDA entre 2002 e 2004, 47% a menos que nos anos 1996-1998, considerados anos 

de grande fertilidade do processo inovativo e do lançamento de novos produtos. Isso 

significa que cada vez mais as empresas farmacêuticas terão necessidade de 

externalizar pesquisa, fazer alianças e usar novas ferramentas de desenvolvimento 

de medicamento para ajudar a conter custos e incrementar os resultados do 

processo. (Bloomberg News, 2006) 

Este capítulo dedica-se a identificar, sistematizar e analisar várias das 

parcerias, com fins de pesquisa, desenvolvimento e manufatura utilizadas pela 

indústria farmacêutica como forma de acelerar seu processo inovativo e fazer frente 

a sua crise inovativa. 

 

 

5.2. As capabilities relacionadas às atividades de pesquisa 
 

 

As empresas farmacêuticas podem ter acesso a capabilities relacionadas às 

atividades de pesquisa através do relacionamento, geralmente contratual, com as 

contract research organizations, doravante CROs. Essas organizações estão aptas a 

oferecer estratégias que resultam na aceleração do desenvolvimento do 

medicamento ou das etapas envolvidas no processo. O papel das CROs tem se 

tornado cada vez mais importante no contexto em que a indústria farmacêutica 

enfrenta um significativo aumento no número de candidatos a novos medicamentos 

que não chegam ao mercado. A inépcia em depurar compostos tóxicos ou sem 

efeito durante as fases de descoberta ou de teste pré-clínico tem resultado num 

crescimento de 50% de compostos na Fase I e 25% na Fase II, levando a custos de 

P&D que as empresas consideram exorbitantes e insustentáveis, se levado em 

conta as demandas de rentabilidade dessas empresas, tão cortejadas pelos 

investidores. Com isso, a indústria farmacêutica busca, nas empresas CROs, 

estratégias que possam descobrir problemas nos candidatos a medicamentos antes 
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que eles cheguem a outros estágios de desenvolvimento, além de acelerar o 

processo como um todo (Miller, 2006c).  

  Em termos gerais, as CROs podem trabalhar com seus clientes (denominados 

sponsors, ou patrocinadores) durante o pré-lançamento e o período de exclusividade 

da patente, para o desenvolvimento da estratégia de lançamento do produto de 

forma que as vendas iniciais e a lucratividade do produto sejam ampliadas, seja com 

linhas de extensão, reformulação do produto ou identificação de novas formas 

(comprimidos, suspensões, etc.) de princípios ativos. O trabalho conjunto pode visar 

também a constituição de um plano estratégico para o prolongamento do período de 

exclusividade da patente através de reformulação do produto – através de novos 

regimes de dosagem (de duas vezes ao dia para três, por exemplo) ou mecanismos 

novos de delivery (Hugues e Black-Washington, 2005). Este é, aliás, mais um 

elemento que indica a já referida redução da fertilidade das estratégias tecnológicas 

mais tradicionais das grandes empresas da indústria farmacêutica: na ausência de 

substâncias verdadeiramente novas, são elas estimuladas a buscar inovações que 

podemos designar como incrementais. Para obtê-las e para assegurar resultados 

econômicos e financeiros consistentes, as grandes empresas utilizam intensamente 

recursos de natureza jurídica e institucional – ações na justiça e influência junto aos 

organismos reguladores.  

As empresas CROs podem oferecer aos seus clientes acesso a tecnologias 

que eles não teriam de outra forma. É o caso do equipamento de microdosagem de 

precisão, que permite que os princípios ativos em microdosagem possam ser 

diretamente encapsulados, o que acelera o estudo humano e é mais eficiente do que 

desenvolvimentos em formulação completa (Hugues e Black-Washington, 2005). 

Retomando a configuração da cadeia farmacêutica conforme apresentada no 

Capítulo 3, isso equivaleria a atuar na etapa de formulação de forma a acelerar o 

estágio clínico, conforme a representação da Figura 5.2.1:  
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Figura 5.2.1 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: formulação e desenvolvimento clínico 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

A dificuldade de a indústria farmacêutica conseguir novos medicamentos mais 

rapidamente levou a uma mudança na forma de se pensar o processo de 

desenvolvimento da cadeia por parte dos fornecedores. Ao invés de seguirem os 

cinco passos tradicionais que guiavam as decisões de desenvolvimento ou não de 

um candidato a medicamento – descoberta, teste pré-clínico e as três fases de 

pesquisa clínica21 – passaram a considerar a cadeia em três estágios: descoberta, 

proof-of-concept e confirmação. O proof-of-concept inclui os tradicionais estudos 

pré-clínicos e Fase I, incluídos na grande área Desenvolvimento, sendo agora mais 

extensivos de forma a identificar mais cedo a toxicidade e a segurança cardíaca do 

farmáco. Também inclui os estudos mais rigorosos da Fase III, concentrando em 

questões como refino da dosagem e biodisponibilidade. O proof-of-concept significa, 

de fato, agregar duas etapas da cadeia, pré-clínica e duas fases da clínica, em um 

único pacote, como mostra a Figura 5.2.2: 

 

 

                                                 
21 A sobreposição entre os estágios das fases pré-clínica e clínica, formulação e desenvolvimento de 
processo justifica serem citadas apenas cinco etapas. 
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Figura 5.2.2 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: o proof-of-concept 

 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

O terceiro estágio, de confirmação, estaria concentrado nas fases clínicas II e 

III, que demonstram estatisticamente a segurança e eficácia do medicamento nos 

estágios iniciais. A idéia é ir para os testes III com maior confiança (Miller, 2006a). 

Reduzir cinco etapas para três implica agregar estágios da cadeia; em outras 

palavras, significa que, de um lado, a empresa contratante tem acesso a um serviço 

mais completo do que antes – ao contratar uma etapa, proof-of-concept por 

exemplo, recebe de fato duas (pré-clínica e clínica) e, de outro, que ao compactar 

estágios, os fornecedores permitem acelerar o processo que chega ao medicamento 

final. A Figura 5.2.3 mostra o que seriam esses três “novos” estágios a partir do 

modelo tradicional: 
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Figura 5.2.3 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: descoberta, proof-of-concept e confirmação 

 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

O fato de algumas empresas CROs estarem começando a desenvolver 

ofertas de serviços que combinem testes pré-clínicos e Fase I num único pacote tem 

levado a uma maior confiança por parte das empresas contratantes que se dispõem, 

por isso, a fazer mais projetos globais, o que aumenta a contratação (Miller, 2006a). 

Essa mudança ajuda a entender a importância que as contratadas vêm ganhando. O 

crescimento dessa indústria tem se explicado pela expansão do pipeline dos 

candidatos nas fases iniciais de desenvolvimento e também a crescente 

complexidade dos estudos pré-clínicos e Fase I – a fase pré-clínica, por exemplo, é 

marcada pela grande demanda por estudos de especialidades como toxicidade no 

fígado e inalação. Com a possibilidade de contratação desta etapa, agora reunida 

em uma só (proof), as empresas farmacêuticas ganham tempo para cuidarem do 

desenvolvimento da marca e comercialização; mais do que isso, à inovação é 

possibilitada mais atenção e recursos. 

Os investimentos indicados no Quadro 5.2.1 mostram fragmentos do 

florescimento que a indústria contratada tem aproveitado:  

 
Proof-of-concept 

Confirmação  
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Quadro 5.2.1 – Investimentos das empresas contratadas 
Fornecedor Localização Fato 

Covance22
 Princeton, NJ 

Anunciou planos para expandir sua 
unidade de Madison, em Wiscosin; seu 
presidente diz que preferia ter mais 
capacidade.  

Charles River Laboratories23
 Wilmington, MA 

Completou sua aquisição do Inveresk 
Research Group tornando-se o maior 
fornecedor de serviços pré-clínicos. 
Reporta um elevado uso de suas 
unidades pré-clínicas mas não alardeia 
seus limites de capacidade. 

PharmaNet24  Princeton, NJ 

Adquirida pela SFBC International, vem 
crescendo de clínica para uma firma de 
serviços de pesquisa clínica para uma 
que oferece serviços completos através 
de um agressivo programa de 
aquisições. 

PPD25
 Wilmington, NC 

Aumento da unidade em Austin, Texas. 
Conta com capacidade nova pré-clínica 
substancial.  

Radiant Research26
 Bellevue, WA Aumento da unidade em Dallas, Texas. 

Fonte: Miller, 2004b e 2005d  

 

As empresas CROs podem influenciar, ainda, uma série de atividades dentro 

da etapa desenvolvimento de forma a acelerar o processo de chegada ao 

medicamento. Dentro do período de exclusividade da patente, as empresas 

farmacêuticas podem usar o conhecimento da CRO para: 

• desenvolver formas de dosagem alternativas – influenciando a etapa clínica do 

desenvolvimento; 

                                                 
22 Com um faturamento de US$ 1,728 bilhões em 2008, a norte-americana Covance é uma empresa 
de serviços de desenvolvimento especializada em estágios iniciais e finais do desenvolvimento de 
produtos farmacêuticos, biotecnológicos e dispositivos médicos. Oferece também laboratórios de 
teste para as indústrias químicas, agroquímicas e de alimentos. Conta com escritórios em mais de 20 
países. (www.covance.com). 
23 Seu faturamento em 2008 foi US$ 1,343 bilhões. Estadunidense, a empresa oferece serviços de 
desenvolvimento de processo, incluindo modelos de pesquisa animal e serviços pré-clínicos. Atende 
empresas farmacêuticas e biotecnológicas, agências governamentais, hospitais e instituições 
acadêmicas. Atualmente conta com 70 unidades em 17 países. (www.criver.com). 
24 Empresa fornecedora de serviços de desenvolvimento de medicamento que atende a empresas 
farmacêuticas, biotecnológicas, de medicamentos genéricos e dispositivos médicos. Cita entre suas 
competências soluções de desenvolvimento clínico como serviços de consultoria, estudos clínicos da 
fase I, estudos de bioequivalência e farmacodinâmica, análises bioanalíticas e programas de 
desenvolvimento clínicos da fase II e III. Também oferece ferramentas tecnológicas para gerenciar 
dados gerados nos testes clínicos. (www.pharmanet.com). 
25 Empresa de origem norte americana., com faturamento de US$ 1,6 bilhões, é uma organização de 
pesquisa contratada, CRO, oferecendo serviços de descoberta, desenvolvimento e pós-aprovação. 
(www.ppdi.com). 
26 Empresa de origem estaduniense, oferece pesquisa e desenvolvimento clínico à indústria 
biofarmacêutica e médica. Nos últimos quatro anos, conduziu mais de 8.000 testes clínicos em 18 
especialidades terapêuticas. (www.radiantresearch.com). 
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• para fortalecer a sua posição competitiva aprimorando a seleção de indicadores 

para maximizar a marca antes de a patente expirar – atuando na etapa de 

marketing27 (Hugues e Black-Washington, 2005).  

As evidências mostram que cada vez mais as fornecedoras CROs estão 

agindo na etapa de formulação da cadeia de desenvolvimento: 

• reformulação do produto para melhorar o processo de manufatura;  

• fornecer acesso a tecnologias delivery inovativas; 

• identificação e caracterização de formas que podem ter benefícios ou 

efetividades aumentadas com tecnologias delivery de medicamentos, e  

• combinação de produtos, associando princípios ativos já descobertos e 

desenvolvidos em um outro produto, completamente novo. (Hugues e Black-

Washington, 2005) 

A Figura 5.2.4 aponta as respectivas etapas passíveis de influência 

contratada: 

Figura 5.2.4 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: formulação, desenvolvimento clínico e 
marketing  

 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

O fato é que empresas CROs que entendem a crescente complexidade da 

indústria farmacêutica têm se posicionado de forma a se tornarem mais do que 

fornecedores tradicionais de capacidade produtiva. As capabilities de pesquisa e 

desenvolvimento oferecidas vão muito além, tratando de etapas cruciais ao processo 

de desenvolvimento do produto e que permitem, efetivamente, a aceleração do 

processo de inovação como um todo ao, por um lado, ter empresas especializadas 

                                                 
27 Apesar de não classificada inicialmente como desenvolvimento, é considerada uma etapa 
tecnológica (ver Capítulo 3). 
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nas etapas que oferecem e, por isso, mais eficientes; e, por outro, ao desonerar as 

empresas contratantes de deter um conhecimento cada vez mais complexo que 

dispensaria muito tempo e grande quantidade de recursos para ser apreendido. Ao 

alinhar capabilities internas às necessidades dos clientes, essas firmas podem 

fornecer uma vantagem competitiva concreta ao acelerar o processo de 

desenvolvimento de medicamento, ampliando assim a comercialização do produto 

dentro do período de exclusividade e até estendendo a exclusividade da patente 

para maximizar ganhos para a empresa farmacêutica. 

 A ampliação do espaço destas empresas que se inserem, de diferentes 

formas, na cadeia de inovação farmacêutica já suscitou o surgimento da designação 

genérica – CxOs , organizações contratadas de recursos  (contract resource 

organizations)28. As empresas CxOs têm crescido rapidamente e assumido um papel 

ativo na aceleração da inovação na indústria farmacêutica. Elas estão aptas a 

fornecer uma gama de serviços, com destaque para desenvolvimentos na área de 

formulação. A formulação não é tão externalizada quanto os outros processos, como 

manufatura, mas vem ganhando espaço cada vez maior entre as atividades 

contratadas, conforme tem se mostrado aqui. A seguir, alguns exemplos mais 

específicos do que ela pode fazer para o desenvolvimento de um medicamento dão 

uma idéia do alcance que pode ter. 

Com o objetivo de reduzir o tempo de início dos testes clínicos para um novo 

composto, algumas empresas farmacêuticas estão testando o ingrediente ativo puro 

ao invés de suprimentos clínicos formulados durante os estudos proof-of-concept. 

Assim não têm que formular o medicamento e produzir um lote inteiro para testes 

clínicos; elas completam manualmente ou semi-manualmente poucas centenas de 

cápsulas29 contendo apenas o princípio ativo (ou uma formulação simples dele) e um 

excipiente (como lactose ou celulose micro-cristalina) (Rios, 2005). Isso significa 

inserir uma etapa de pré-formulação de forma que o composto siga para o proof-of-

concept antes do usualmente esperado. Se o medicamento mostra potencial durante 

o estudo proof-of-concept, os formuladores usam esta informação para desenvolver 

um regime de dose mais efetivo de forma a realçar a biodisponibilidade ou melhorar 

o perfil de lançamento de medicamento. Esta parte do processo de pré-formulação 

                                                 
28 Essa denominação não foi encontrada na literatura de externalização farmacêutica, sendo citada 
apenas nessa reportagem. 
29 No caso de pequenos lotes, é mais fácil produzir cápsulas do que tabletes, se isso não afetar a 
eficácia e a segurança clínica da fórmula. 
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pode ser externalizado, embora seja, no geral, conduzido em grande parte 

internamente (Rios, 2005). Mais uma vez, trabalha-se na etapa de formulação de 

forma a acelerar as outras etapas, no caso pré-clínica e clínica, conforme Figura 

5.2.5: 

 

Figura 5.2.5 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: formulação, desenvolvimento pré-clínico e 
desenvolvimento clínico  

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

No caso específico do teste clínico, outra forma de atuação da externalização 

poder influenciar os resultados do teste clínico é o medicamento passar por uma 

reformulação conforme seu progresso nos estágios de desenvolvimento, 

principalmente depois da Fase I. Por exemplo, o medicamento pode mudar de 

cápsula para tablete, algo recorrente. Para um medicamento existente, as empresas 

farmacêuticas podem pedir reformulação para mudar a rota da administração, se 

oral, injetável ou comprimidos. Rios (2005) chama atenção para o fato de que até 

mesmo grandes empresas são desprovidas de unidades para liofilização de 

produtos para injetáveis ou para produção de soluções em ampolas, com 

necessidade de recorrer a fontes externas para lidar com formas diferentes de 

dosagem.  

Duas considerações levam a Big Pharma a procurar fora de seus próprios 

laboratórios o desenvolvimento de formulação: a busca por tecnologia proprietária 

pertencente a um especialista independente30 e fatores relacionados a gastos – 

contratar o trabalho de formulação pode ser a forma mais efetiva e eficiente em 

                                                 
30 O exemplo seria a Pfizer, que declarou “Este tipo de outsourcing é um relacionamento estratégico 
para a empresa farmacêutica porque, dessa forma, a tecnologia de formulação única irá adicionar 
valor ao produto" (Rios, 2005).  
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termos de custo. Ou seja, tecnologia e custos são os fatores principais, e não 

excludentes, na escolha da externalização. 

As CxOs se organizam de diferentes formas conforme a extensão dos 

serviços que oferecem (Rios, 2005): 

• CxOs full-service: oferecem soluções completas para entrega de 

medicamento para formulação clínica e final, fornecendo uma ampla gama de 

conhecimento e capabilities em seus programas de formulação. Diferem em suas 

competências centrais; por exemplo, enquanto a competência central de uma 

fornecedora pode ser suas capabilities analíticas como condução de estudos de 

estabilidade e métodos de desenvolvimento e validação analítica, a de outra pode 

ser síntese customizada. Outro fator pode ser a localização da empresa e seu 

acesso a recursos locais, incluindo centros de teste clínico ou centros universitários. 

Duas práticas são usuais no trabalho de formulação externalizada. A primeira 

abordagem atribui o trabalho para pessoal full-time-equivalent: o pessoal é 

gerenciado pela CxO mas voltado para o projeto de um único cliente. É ele que 

avisa ao fornecedor quantos formuladores e quantos cientistas analíticos são 

necessários. A segunda abordagem usa acordos de serviço que norteiam a relação 

geral entre as partes, acelerando o tempo para iniciar um novo trabalho ou entrada 

numa nova fase de um projeto já em andamento. Podem especificar o que cada 

pessoa irá fazer, os objetivos, e o que será entregue sem renegociar o básico. Com 

isso, este acordo pode reduzir o espaço de tempo entre as fases do projeto e pode 

cortar tempo de início de novos projetos. 

• Pequenas CxOs: dependem de sua área específica de conhecimento e por 

resolver problemas de formulações específicas. Dois tipos de empresas se 

destacam: 

o Empresas pagas por serviço: oferecem formulações específicas por 

fornecedores ou organizações-nicho. Seu trabalho pode ou não ser 

conduzido sob uma relação contratual. Como as pequenas CxOs, 

entretanto, elas são conhecidas por suas áreas centrais de 

especialização e o sucesso de seus negócios depende fortemente de 

sua reputação. Essas capabilities proprietárias de nichos são atrativas 

não apenas para empresas da Big Pharma desprovidos de 

conhecimento técnico, mas também para pequenas organizações que 

não têm de recursos.  
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o Centros Universitários: numa escala menor, um crescente número de 

universidades oferece desenvolvimento de formulações e outros 

serviços para pequenas empresas farmacêuticas e pesquisadores 

acadêmicos que buscam um composto formulado, manufaturado e que 

permaneça nas fronteiras da clínica. A infra-estrutura é bem diferente 

das outras organizações. A vantagem é trabalhar com uma infra-

estrutura de pesquisa grande e com pesquisadores que têm ampla 

gama de conhecimentos. Diferentemente da empresa privada, a 

motivação da universidade é baseada em projetos que podem levar à 

promoção de pesquisadores através de publicações, de avanço 

científico. O destaque é a University of Kentucky´s Center for 

Pharmaceutical Science and Technology, que fornece trabalho de 

formulação e manufatura em pequena escala. 

 

A externalização na indústria segue basicamente três modelos básicos de 

negócios: 

1) Uma empresa farmacêutica fornece seu composto para uma CxO para 

resolver um problema de formulação específico. A CxO cuida do composto e retorna 

depois que o trabalho estiver pronto, sendo remunerada como por tal. Assim a 

empresa farmacêutica assume todo o risco no desenvolvimento; 

2) Uma pequena empresa desenvolve um composto ou entrega uma 

tecnologia e busca vendê-lo para empresas farmacêuticas de marca, assumindo 

todos os riscos. Este cenário funciona bem para a Big Pharma que busca 

tecnologias inovativas para formulação ou desenvolvimento tanto quanto para 

empresas de base tecnológica que almejam entrar no espaço de negócios 

farmacêutico.  

 3) Algo que está se tornando mais comum: a CxO e a farmacêutica 

compartilham o risco e os lucros através de um acordo de licenciamento, parceria, 

ou outra relação contratual. Em alguns casos, dois fornecedores com capabilities 

complementares fazem parcerias estratégicas. Da mesma forma, empresas de 

tecnologia especializada podem desempenhar trabalho de formulação específica 

numa base caso-a-caso com outros contratados.  

Vale uma observação: os constituintes de um programa de desenvolvimento 

de formulação podem variar de empresa a empresa, dependendo principalmente do 
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que é considerado desenvolvimento. Em algumas empresas representantes da Big 

Pharma, por exemplo, o desenvolvimento interno de formulação é parte de um 

programa de desenvolvimento mais amplo que também pode incluir pré-formulação 

(ou fármacos), desenvolvimento de métodos analíticos, avaliações para dar suporte 

ao desenvolvimento, manufatura e, em alguns casos, desenvolvimento de processo 

químico. De forma similar, em alguns grupos de externalização com grandes CxOs 

ou pequenas empresas fee-for-service, o desenvolvimento de formulação pode 

incluir teste in vitro e teste analítico para biodisponibilidade, eficácia, toxicidade, além 

de testes clínicos iniciais e suporte regulatório (Rios, 2005). Na verdade, isso 

ressalta a sobreposição das etapas do desenvolvimento que a figura que tem sido 

aqui utilizada, bem como o capítulo destinado à indústria farmacêutica, pretende 

incluir. 
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Box 5.2.1 – O papel desempenhado pelo médico em uma empresa CRO  

O papel do médico em uma empresa farmacêutica é bem diferente daquele que pode desempenhar 
em uma organização de pesquisa contratada para uma firma farmacêutica, a CRO. Os resultados em 
termos de acesso e conseqüente absorção de conhecimento, também. 

Na empresa farmacêutica, geralmente o médico se envolve em processos iniciais de 
desenvolvimento e aprovação de medicamento até depois de sua patente expirar. Ele pode ficar sua 
carreira inteira em um ou dois compostos, geralmente se responsabilizando por uma única linha de 
produto envolvido.  

Já em uma CRO, o médico provavelmente se envolverá, ao longo de sua carreira, com processos de 
avaliação e aprovação de produtos em diferentes estágios do desenvolvimento clínico para uma 
variedade de clientes. Uma CRO grande emprega médicos representantes de uma ampla gama de 
especialidades, oferecendo aos seus clientes extenso conhecimento em entidades específicas que 
seus produtos pretendem tratar.  

As organizações de pesquisa participam de licitações de negócios e são os médicos que cuidam da 
proposta de desenvolvimento e fazem as apresentações de venda ao cliente em potencial – o 
sponsor. Ele está apto a lidar com meia dúzia ou mais de compostos ou dispositivos para diferentes 
empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, servindo como um conselheiro para os 
investigadores principais, os PIs, responsáveis por conduzir os testes clínicos, para o pessoal do 
gerenciamento dos testes e aos próprios clientes, todo o tempo monitorando a segurança dos 
voluntários que recebem os agentes experimentais. 

Para cada programa de desenvolvimento clínico que participa, o médico CRO irá atender uma ou 
mais reuniões de pesquisa em que recapitula o que já se sabe sobre o novo composto, explica o 
protocolo de pesquisa em detalhe para os investigadores principais, que têm que aprender em 
detalhe sobre o teste que estarão conduzindo. Conforme um teste clínico é concluído, novas 
propostas são desenvolvidas e defendidas, e novos testes clínicos começam. 

Este ambiente dá ao médico CRO uma ampla experiência em problemas únicos ao desenvolvimento 
e dispositivos de medicamentos para sua especialidade particular. Através dessas variadas 
experiências, o médico CRO é exposto a muito mais oportunidades para ganhar uma ampla 
compreensão das economias das indústrias farmacêutica, biotecnológica e de dispositivos médicos. 
Pode ser ainda co-autor de um artigo em periódico renomado depois de supervisionar um teste 
clínico particularmente importante ou fornecer comentário, em nome da CRO, a agências 
governamentais sobre uma regulação proposta ou política afetando o desenvolvimento do 
medicamento e o processo de aprovação.  

O médico desempenha consultas rotineiramente: pesquisando o mercado, a competição e as 
exigências regulatórias históricas para aprovação de produtos similares, consultando opinião de 
líderes e escrevendo relatórios com recomendações em como melhor desenvolver o produto de um 
cliente. Muitas vezes isso leva o médico a escrever o protocolo de pesquisa para o cliente também. 

Dado que uma variedade de novos projetos substitui constantemente os já terminados, e que o 
médico gera renda ao empregador, a segurança do seu posto de serviço está garantida. 
Frequentemente os médicos servem como conselheiros juntamente com especialistas em negócios, 
finanças, manufatura, estatística e regulação. Neste papel, eles podem gastar vários dias com seu 
time em uma empresa biotecnológica, de medicamento ou dispositivos médicos estudando 
minuciosamente centenas de páginas de registros científicos, regulatórios e financeiros de forma a 
determinar se a empresa deve fornecer assistência financeira, investir ou fazer uma parceria com a 
empresa para ajudar a desenvolver e comercializar seu produto. Os médicos ajudam, ainda, a 
compilar o relatório e apresentar seus achados ao comitê que toma a decisão final.  

Tonkens, 2005 
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Não é apenas para as capabilities externas relacionadas ao desenvolvimento 

que a indústria farmacêutica tem buscado apoio na indústria contratada. A busca 

pela aceleração da inovação via externalização tem levado ao aumento dos 

contratos para estágios iniciais do desenvolvimento como a química da descoberta 

do medicamento (drug discovery chemistry). Até meados dos anos 1990 não havia 

registros de externalização desta etapa. O primeiro exemplo é de 1995: os co-

fundadores da Albany, que vieram da indústria farmacêutica, perceberam que havia 

oportunidades nesse tipo de negócio e se anteciparam. Considera-se descoberta de 

medicamentos as atividades com foco biológico de identificação e validação de alvo 

bem como atividades focadas em química – como química combinatorial, high-

throughput screening, lead identification, perfil toxicológico ADME (absorção, 

distribuição, metabolismo, excreção) e lead optimization. Evotec OAI, Scynexis, 

ChemBridge e ArQule são algumas das principais empresas deste setor (Boswell, 

2005). Seguindo com a representação da cadeia farmacêutica, trata-se agora de 

atuar no primeiro estágio: 

Figura 5.2.6 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: pesquisa básica e descoberta 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

A disposição de externalizar depende das circunstâncias do cliente: empresas 

virtuais sempre externalizarão sua química de descoberta, algumas empresa 

biotecnológicas também; as principais empresas farmacêuticas da Big Pharma 

raramente externalizam, mas fazem mais agora do que no passado. Para empresas 

pequenas, as contratadas funcionam como seu departamento de química. 
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A Albany Molecular Research Inc. 31 é um exemplo de empresa que adicionou 

a descoberta de medicamento às suas atividades. A empresa, verticalmente 

integrada, conta com uma unidade de descoberta de medicamento32, uma unidade 

de desenvolvimento químico, a unidade de síntese e a unidade de manufatura. As 

atividades relacionadas à descoberta de medicamento incluem química medicinal, 

química combinatória, design de medicamento pelo computador e algumas 

capabilities específicas como biocatálise e fermentação. Com o tempo adicionou 

metabolismo in vitro, permitindo triagem de proteínas como cytochrome p450, 

análise polimórfica e processos de seleção que ajudam na identificação do melhor 

sal e de técnicas de cristalização do composto que vai da descoberta ao 

desenvolvimento. Essas adições fazem parte do compromisso primeiro de uma 

organização de pesquisa contratada: antes alguns testes usados para determinar a 

conveniência de um medicamento eram reservados para fases finais de 

desenvolvimento do pipeline; agora estão sendo aplicados durante a fase de 

descoberta. Os medicamentos potenciais não são apenas testados contra o alvo, 

mas simultaneamente por suas características para ver se são convenientes como 

medicamentos. Em outras palavras, etapas apenas realizadas no estágio de 

desenvolvimento são agora levadas para o estágio de descoberta, implicando no 

seu adiantamento, como mostra a Figura 5.2.7:  

 

                                                 
31 Empresa norte americana com faturamento de US$ 229,260 milhões em 2008 e gastos com P&D 
na ordem de US$ 13,129 milhões no mesmo ano. Fornece contratos de serviços na base fee-for 
service que inclui serviços de descoberta, desenvolvimento e manufatura do medicamento. Tem uma 
divisão separada que investe em tecnologias proprietárias, descoberta interna de medicamento e 
desenvolvimento de princípios ativos genéricos. 
32 Em 2005 a empresa contava com 200 cientistas na sua operação de descoberta de medicamentos, 
com planos de continuar a adicionar serviços em resposta às necessidades do mercado 
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Figura 5.2.7 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: pesquisa básica e descoberta, e 
desenvolvimento 

 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

Outro exemplo é a Ricerca Biosciences33. Apesar do seu programa de 

descoberta de medicamento ser recente, tendo sido construído a partir do 

desdobramento do seu programa de desenvolvimento de processo feito em 2001, já 

supera expectativas em termos de integração biológica - que tem sido o principal 

negócio da empresa desde 1980. Com apenas 10 cientistas, a unidade de 

descoberta de medicamentos está em expansão. Sua integração com ADME e 

aliança com um fornecedor indiano de química de desenvolvimento, a saber GVK 

bioSciences, são vistas como características diferenciais (Boswell, 2005b).  

Em suma, a externalização das etapas relacionadas às atividades de 

pesquisa e desenvolvimento farmacêuticas mostra movimentos convergentes com a 

tese que se pretendeu desenvolver, a de que ao permitir acesso a capabilities fora 

das fronteiras da firma, o outsourcing é ferramenta que viabiliza a inovação. A 

análise feita até aqui permite separar os fatos apresentados em quatro blocos: No 

primeiro, tem-se a externalização que dá acesso a tecnologias (no caso, incrustada 

no equipamento de microdosagem) que não seriam acessíveis de outra maneira, 

acelerando, assim, a fase clínica do desenvolvimento; no segundo, há a inclusão por 

parte dos fornecedores dos estudos proof-of-concept e a sucessiva agregação de 

                                                 
33 A origem da norte-americana Ricerca remonta a 1961 quando Diamond Alkali começou a 
desenvolver pesquisa. Em 1986 uma empresa sueca comprou seu laboratório de pesquisa mas 
vendeu o ativo em 1990 para a japonesa Ishihara Sangyo Kaisha. A ênfase da empresa passou a ser 
a indústria farmacêutica. Em 2002 seu nome foi mudado para Ricerca Biosciences. Considera-se uma 
CRO full-service atendendo clientes que são empresas biotecnológicas virtuais, pequenas e médias 
além de empresas farmacêuticas. Seus serviços de química de descoberta incluem química 
medicinal, síntese e design de estruturas, estudos de biodisponibilidade e pré-formulação. Os 
serviços de descoberta biológica incluem modelos de eficácia tanto in vitro quanto in vivo. 
(www.ricerca.com). 
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etapas (das cinco tradicionais para as três: descoberta, proof-of-concept, 

confirmação), o que permitiu acelerar a fase clínica do desenvolvimento; no terceiro 

a externalização da etapa de formulação que possibilitou acelerar o estágio de 

desenvolvimento dada a sobreposição da etapa, e por fim há a externalização de 

estágios da química de descoberta permitindo acelerar este estágio e, 

consequentemente, o seguinte. 

O desenvolvimento das organizações contratadas de pesquisa tem alcançado 

dimensões globais. As evidências encontradas para esta tese destacam a China e a 

Índia. A seguir, tais fatos são detalhados, bem como exemplos de projetos que 

estavam em desenvolvimento, entre 2004 e 2007, comentados pelas empresas 

contratantes. 

A China tem construído importantes capabilities na área de pesquisa 

contratada, estando concentradas nas áreas de pesquisa clínica e serviços de 

descoberta. O setor de pesquisa clínica ainda está em seus estágios iniciais e é 

dominado por empresas estrangeiras como Quintiles e PPD, que abriram escritórios 

e laboratórios de serviços em Beijing e Shangai. A Frontage Laboratories, 

fornecedora estadunidense de serviços de desenvolvimento, recentemente abriu um 

laboratório bioanalítico em Shangai. São poucas as empresas de pesquisa locais. 

(Pocha, 2006) 

A abordagem da ChemExplorer (Shangai), joint-venture entre a Lilly (EUA) e a 

ChemPartner (Shangai) chama atenção. É uma fornecedora CRO de serviços de 

descoberta estabelecida sob o modelo build-operate-transfer (B-O-T). Sob este 

modelo, a ChemPartner tem responsabilidades em montar os laboratórios da 

ChemExplorer, contratar pessoal e gerenciar as operações. Ao longo do tempo, a 

administração das operações científicas serão transferidas para a Lilly, que indicará 

o pessoal científico sênior, e as responsabilidades administrativas permaneçam com 

a ChemPartner. (Miller, 2006b)  

O crescente sucesso tem levado tanto químicos chineses quanto investidores 

norte-americanos a planejarem a abertura de novas organizações de pesquisa 

oferecendo síntese customizada orientada para descoberta, estudos de metabolismo 

e farmacocinética de medicamento, pesquisa pré-clínica e teste bioanalítico. A 

Bridge Pharmaceuticals34 (Beijing), uma CRO pré-clínica estabelecida com a SRI 

                                                 
34 O fato do país não ter problemas religiosos com testes em animais – diferentemente do que ocorre 
com Estados Unidos, Europa e Índia – refletiu-se em algumas CROs que desenvolvem testes pré-
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International (EUA), recentemente recebeu $22 milhões de investidores 

estadunidenses para investir nestas áreas. (Miller, 2006b)  

A Figura 5.2.8. realça as etapas alvo de desenvolvimento da China: 

 

Figura 5.2.8 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: pesquisa básica e descoberta e 
desenvolvimento clínico 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

 

As CROs de crescimento mais rápido estão na Índia. Uma forma de medir sua 

produção é pelos documentos Drug Master Files (DMF)35 que contêm dados da 

síntese de um novo medicamento. A Itália, antes líder em número de DMFs, 

encontra-se atualmente atrás da Índia – empresas italianas submeteram 42 DMFs 

em 2000, e as indianas, 38; em 2002 a Itália submeteu 25 e empresas indianas, 82 

(Scott, 2004). As CROs indianas submeteram DMFs para sete dos dez 

medicamentos mais vendidos da indústria farmacêutica, alguns deles ainda tendo 

vários anos de proteção patentária (Scott, 2004). A Matrix Laboratories, empresa 

indiana de pesquisa e manufatura contratada, submeteu 4 DMFs e 12 patentes de 

processo durante o primeiro trimestre terminado em junho de 2004, e estava no 

caminho para submeter pelo menos 18 DMFs até o fim daquele ano fiscal (Scott, 

2004). A indústria contratada indiana está efetivamente ligada ao desenvolvimento 

de novos medicamentos. 

O Quadro 5.2.2. mostra alguns contratos na Índia:  

                                                                                                                                        
clínicos em animais, com destaque para a empresa Bridge Pharmaceuticals, de origem 
estadunidense (Pocha, 2006). 
35 O FDA exige a submissão desse documento antes de autorizar a produção de um novo 
medicamento ou uma nova rota de produção. 
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Quadro 5.2.2 – Contratos entre empresas farmacêuticas e fornecedoras indianas 
Contratante Contratada Contrato 

Pfizer 
Biocon  
 

Pesquisa contratada. Em 2004, 300 cientistas 
fazendo pesquisa contratada (em 2000, eram 
apenas 25). 

GlaxoSmithKline Ranbaxy  Contratada para pesquisar moléculas que se 
tornem partes para elaboração de remédios. 

Bristol-Myers Squibb Biocon36
 Pesquisa contratada. 

Novartis Dr. Reddy37
 Pesquisa de uma molécula para diabetes. 

AstraZeneca Biocon  Pesquisa contratada. 
Fonte: Kripalani, 2004 

 
 

A Merck iniciou 10 testes clínicos na Índia em 2006, com planos de aumentá-

los (The Economic Times, 2006). No mesmo ano, a Wyeth e a Eli Lilly anunciaram 

contratos para serviços de pesquisa de descoberta de medicamento, a primeira com 

a GVK Biosciences e a segunda com a Jubilant Organosys (The Economic Times, 

2006). Em termos de área terapêutica, as empresas indianas de pesquisa contratada 

têm ganhado espaço na oncologia, com empresas como Bristol Myers Squibb, 

GlaxoSmithKline, Aventis, Schering, Pfizer (identificação de moléculas) e Novo 

Nordisk (identificação de técnicas de delivery de medicamentos) externalizando 

etapas para a Índia (Nair-Ghaswalla, 2005). 

 O fato de a indústria contratada indiana estar engajada em depósitos de 

novos medicamentos indica a participação efetiva e bem-sucedida no objetivo de 

acelerar a inovação. Há que se levar em conta, também, que o envolvimento em 

etapas de pesquisa de descoberta e testes clínicos é convergente com o esforço 

inovativo – conforme mostrado ao longo deste item. A figura abaixo pontua as áreas 

em desenvolvimento; embora seja similar à figura da China, os desenvolvimentos 

são aqui muito mais efetivos: 

 

                                                 
36 Empresa indiana fundada em 1978 com faturamento 2008 de Rs. 8.320 bilhões (cerca de US$ 
172,2 milhões) e gastos com P&D de Rs. 471 milhões (cerca de US$ 10,13 milhões) no mesmo ano. 
Empresa integrada que oferece serviços biofarmacêuticos que vão da descoberta ao 
desenvolvimento e comercialização, com capabilities de desenvolvimento e significativa capacidade 
de produção de medicamentos. Também oferece serviços de pesquisa clínica através de suas 
subsidiárias Syngene e Clinigene. (www.biocon.com). 
37 Fundada em 1984 pelo Dr Anji Reddy, em 2008 o faturamento da empresa foi de Rs.49,142 bilhões 
(US$ 1,05 bilhões) e seus gastos de P&D, Rs. 3,533 bilhões (cerca de US$ 64,6 milhões). É uma 
empresa farmacêutica integrada com divisão de serviços de princípios ativos e farmacêutica 
customizada, de medicamentos genéricos e produtos proprietários. (www.drreddys.com). 
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Figura 5.2.9 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: pesquisa básica e descoberta e 
desenvolvimento clínico 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

  

 

5.3. As capabilities externalizadas relacionadas às atividades de 
manufatura 
 

 

As empresas que fornecem serviços de manufatura por contrato são 

denominadas contract manufacturing organizations, doravante CMOs. Algumas 

características deste setor devem ser observadas. A atividade é intensiva em capital 

e em mão-de-obra e a sua capacidade produtiva pode demorar entre dois e quatro 

anos para estar em uso, até cinco para ser preenchida, segundo Miller (2004c). A 

conformidade com as práticas de manufatura não pode ser mudada durante o 

funcionamento da unidade, o que representa um elevado custo fixo da operação.  

Em termos de retornos, novos contratos de manufatura não geram 

faturamentos sustentáveis até dois ou três anos depois de assinados. Já projetos 

para serviços baseados em laboratórios e manufatura em escala-clínica, que usam 

menor capacidade produtiva e por isso geram retorno mais rápido, geralmente têm 

preço menor que US$100 mil. A tarefa de se tornar global é difícil para esses 

serviços: as normas de manufatura, identificadas pela sigla GMP (good 

manufacturing practices), diferem entre América do Norte e Europa, fazendo com 

que as empresas tenham que duplicar suas infra-estruturas regulatórias e de 

desenvolvimento para suas operações em ambas as regiões. Ou seja, constituir-se 

fornecedor não é trivial, e sim caro e trabalhoso, tornando pouco factível que existam 

muitos fornecedores disponíveis em determinados mercados. 
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Além das dificuldades estruturais, há dificuldades do momento. O ano de 

2004 foi marcado por uma crise no segmento químico da indústria, com várias 

empresas vendendo ou fechando unidades, reduzindo pessoal e interrompendo 

investimentos na manufatura química. Em 2004, previa-se que 20% da capacidade 

deste segmento seriam eliminados (Miller, 2004a). Frente ao contrato para fabricar o 

Rituxan, a Lonza38 planejava transferir a produção para unidades com bioreatores 

menores que, apesar de mais caros, estavam sendo subutilizados devidos às perdas 

de contratos em 2003. A empresa vendeu quase toda sua capacidade manufatureira 

em larga escala e não pretendia investir em construção deste tipo de unidade. A 

crise não impediu que algumas empresas continuassem contratando etapas do 

segmento químico: a Merck anunciou contar com manufatura contratada de 

princípios ativos para dois produtos anti-corpos monoclonais, incluindo a versão 

européia do Erbitux. 

A combinação das características estruturas do setor com as dificuldades 

mais pontuais tem impactado na organização da indústria contratada de manufatura. 

Uma das soluções tem sido oferecer todos os estágios da manufatura, dos 

princípios ativos até a dosagem final, pois permite que os fornecedores capturem um 

contrato de valor mais alto além de assegurar uma relação mais duradoura com o 

contratante. A Cardinal Health e a Baxter são exemplos de empresas que têm 

adotado essa estratégia de integração vertical; as pequenas empresas 

biofarmacêuticas estão entre suas principais clientes (Miller, 2004a).  

Outra maneira encontrada de lidar com a crise foi se envolver em outros 

estágios  da cadeia farmacêutica como forma efetiva de construir uma relação com o 

cliente que possa levar a contratos (em escala) comerciais mais tarde. A Cambrex39 

BioScience e a DSM Pharmaceuticals são exemplos de empresas que passaram a 

oferecer, além da manufatura, serviços de desenvolvimento (Miller, 2004a). Várias 

                                                 
38 Fundada em 1897 na Suíça, em 2008 seu faturamento foi CHF 2,937 milhões (cerca de US$ 1,862 
milhões) e seus gastos de P&D, CHF 110 milhões (cerca de US$ 102,44 milhões). A empresa oferece 
serviços que vão da pesquisa à manufatura final do produto. Produz princípios ativos químicos e 
biotecnológicos. Suas competências incluem pequenas e grandes moléculas, aminoácidos, ácidos 
entre outros. Também oferece pesquisa baseada em células e manufatura cell therapy. 
(www.lonza.com). 
39 Fundada em 1981, a empresa estadunidense Cambrex alcançou faturamento de US$ 57,8 milhões 
em 2008 e gastos com P&D de US$ 2 milhões. Suas atividades se concentram em pequenas 
moléculas de princípios ativos e síntese avançada de intermediários farmacêuticos. Conta com larga 
experiência em processos de desenvolvimento de forma a produzir substâncias de medicamentos de 
gramas a toneladas. (www.cambrex.com). 
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evidências, além destes exemplos, caracterizam esse movimento específico da 

indústria de manufatura contratada – que é esquematizado na Figura 5.3.1: 

Figura 5.3.1 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: manufatura e desenvolvimento 
 
 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

 Num primeiro momento, externalizar a atividade de manufatura pode parecer 

pouco relacionado ao fenômeno estudado nesta tese – a externalização que 

viabiliza, acelera e incita a inovação – ao mostrar movimentos claramente 

relacionados a estratégias de sobrevivência do setor. Entretanto, dois elementos 

devem ser considerados nesta análise. Primeiro, o fato de que uma inovação só se 

materializar como tal, por definição40, quando alcança o mercado (pressupõe-se, no 

caso da farmacêutica, que quando isso ocorre há certeza do seu sucesso, apesar do 

Vioxx), externalizar a manufatura está intimamente ligada ao processo de aceleração 

da inovação. É coerente supor, pelas características da indústria da manufatura, que 

não é fácil nem barato qualificar-se como produtor; assim, uma empresa que deixa 

as atividades de manufatura a cargo de fornecedores especialistas está poupando 

tempo e recursos que podem ser usados em atividades primariamente inovativas. 

Segundo, este movimento de inclusão de etapas a jusante da cadeia, no caso 

aquelas de desenvolvimento, é mais do que uma mera busca de sobrevivência. Os 

benefícios da externalização da etapa de desenvolvimento já foram amplamente 

discutidos no item 5.2 deste capítulo. Cabe aqui acrescentar que esse envolvimento 

de etapas beneficia a manufatura além do produto final, mas também em termos de 

inovação de processo.  

                                                 
40 Segundo Schumpeter (1942), eis o que difere uma invenção de inovação, o alcance bem-sucedido 
ao mercado. 
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A biomanufatura constitui-se como alvo primeiro das empresas contratadas 

devido às características da estrutura suas contratantes. Às empresas 

biotecnológicas faltam capabilities internas que elas estão dispostas a contratar de 

fornecedores externos. O fato de essas estruturas não envolverem manufatura em 

escala comercial acaba sendo um atrativo para as contratadas dado que há recursos 

para desenvolvimento e manufatura em escala piloto: enquanto unidades em escala 

comercial exigem elevados investimentos, as unidades com escala de 

desenvolvimento podem ser construídas com menos de US$10 milhões, sendo 

usualmente feitas para serem alugadas e não construídas para um propósito 

específico – o que possibilita mais contratos. Oferecer serviços iniciais de 

desenvolvimento (além da manufatura) tem a possibilidade, ainda, de gerar ganhos 

com royalties de produtos e com licenciamento de tecnologias proprietárias. As 

empresas Laureate Pharma, Althea Technologies e Formatech estão capacitadas 

para oferecer ambos os estágios para a indústria biotecnológica (Miller, 2004a). 

Mas não foram apenas as empresas de manufatura biotecnológica contratada 

que vêm reconhecendo as vantagens do envolvimento nos estágios de 

desenvolvimento. Em 2005, algumas empresas tradicionalmente focadas em 

manufatura de grande escala passaram a oferecer serviços de desenvolvimento com 

a finalidade de estabelecer relacionamentos que iriam alimentar pipelines de 

manufatura comercial. Miller (2005b) elaborou quatro modelos de organização das 

empresas CMOs conforme os maiores ou menores níveis de integração da cadeia 

de fornecimento e do desenvolvimento do processo.  

• Cadeia integrada: oferece todo o caminho do balcão à clínica, isto é, que vai 

do desenvolvimento de processo e manufatura de material até o teste clínico do 

fármaco e do medicamento, teste analítico, embalagem clínica e distribuição. Entre 

as empresas que vêm adotando a estratégia está a Fisher Clinical, a Almac 

Sciences, a AAI Development e também a Aptuit, uma nova empresa formada pela 

aquisição das unidades de serviços não clínicos da Quintiles por parte da Almedica 

International, especialista em embalagem clínica. A Figura 5.3.2 representa os 

estágios, além da manufatura, que a cadeia integrada envolve: 
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Figura 5.3.2 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: manufatura e desenvolvimento clínico 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

• Processo integrado de produção industrial: contratadas de princípios ativos e 

de manufatura oferecem uma forma de acelerar a transição da manufatura em 

escala balcão para a produção em escala comercial fornecendo serviços de 

desenvolvimento e manufatura. Geralmente a oferta inclui desenvolvimento de 

processo, manufatura de material para teste clínico e serviços analíticos, mas não 

embalagem clínica secundária nem distribuição. Além de permitir que as contratadas 

de manufatura formem relacionamentos com o cliente mais cedo, esta estratégia 

ainda promove processos proprietários e tecnologias delivery de medicamento que 

podem manter o cliente cativo. As vantagens aumentam conforme o processo de 

pesquisa expande em resposta às iniciativas analíticas de tecnologias de processo. 

A Patheon41 alimentou suas operações de manufatura comercial com 14 produtos a 

partir dessa abordagem. Outros exemplos são a Cardinal Health42, a Baxter43 e a 

DSM44. 

 

                                                 
41 Canadense, fundada em 1974, tem um faturamento de US$ 717.251 milhões (dado de 2008). 
(www.patheon.com).  
42 Foi fundada em 1971 nos Estados Unidos. Em 2008, seu faturamento foi US$ 91,1 bilhões e seus 
gastos de P&D foram US$ 153 milhões. (www.cardinal.com). 
43 A norte-americana Baxter foi fundada em 1931 pelo Dr. Don Baxter, em Los Angeles. Seu 
faturamento em 2008 alcançou US$ 12.348 milhões e seus gastos com P&D, US$ 868 milhões. Sua 
organização compõe três divisões: BioScience, Renal, e Medication Delivery, esta última incluindo os 
serviços de manufatura contratada. O faturamento desta divisão foi $4.6 bilhões em 2008. 
(www.baxter.com). 
44 A DSM é uma empresa holandesa fundada em 1902. É composta por cinco divisões – Nutrição, 
Farmacêutica, Desempenho de Materiais, Polímeros Intermediários, Químicos e Materiais de base – 
com faturamento total de € 9.297 milhões (cerca de US$ 12.685 milhões) e gastos totais de P&D de € 
394 milhões (cerca de US$ 537 milhões). A divisão farmacêutica atende a indústria farmacêutica; a 
empresa diz que cerca de 40% dos medicamentos mais vendidos globalmente contêm princípios 
ativos desenvolvimentos e produzidos por ela. (www.dsm.com). 
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Figura 5.3.3 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: manufatura, desenvolvimento clínico e 
desenvolvimento primário de processo 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 

 

• Produto turnkey: essa abordagem promete acelerar o desenvolvimento e 

reduzir custos de seleção de fornecedores e seu posterior gerenciamento ao ofertar 

um único produtor para todas as necessidades do cliente. Várias biomanufatureiras 

contratadas começaram a oferecer serviços de formulação e manufatura como forma 

de estimular empresas em estágios iniciais a trabalharem com elas. Entretanto, 

apenas uma pequena porção de clientes parece interessada nessa oferta pois se 

acredita que poucos produtores são igualmente competentes em todas as 

tecnologias de manufatura. A Figura 5.3.4 evidencia a etapa a ser acelerada, 

desenvolvimento, a partir da inclusão da formulação ao serviço de manufatura, 

exemplo aqui colocado: 

 

Figura 5.3.4 – Cadeia farmacêutica, suas etapas e identificação das relações que 
permitem acelerar o processo inovativo: manufatura e formulação 

 

Fonte: Adaptado de Gassmann et al., 2008 
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• Category killer: usado para focar em atividades individuais. A vantagem está 

em oferecer benefícios de economias de escala e de especialização. O apelo é para 

as principais empresas farmacêuticas que têm grandes volumes de atividade e vêem 

vantagem em integrar fornecedores individuais em suas cadeias de fornecimento. A 

Covance adota esse modelo especializando-se em serviços de laboratório central, a 

Quest Diagnostics e a Fisher Clinical em embalagem clínica. 

Vimos neste item um esforço do setor de manufatura de avançar em estágios 

a jusante da cadeia farmacêutica, em particular em algum estágio da etapa de 

desenvolvimento. Embora esse movimento seja especialmente atrativo para clientes 

biotecnológicos, cada vez mais firmas contratantes estão aderindo, conforme lhes é 

conveniente. Incluir outras etapas em sua oferta de serviços leva as empresas 

CMOs a competirem mais diretamente com as empresas CROs. Embora as 

implicações disso não sejam discutidas em detalhe nesta Tese, esse movimento é 

convergente com o processo que se procura aqui demonstrar: movimentos em 

direção à aceleração da inovação, nesse caso por possibilitar ter o produto mais 

rápido para ser lançado ao mercado. 

A reorganização dos fornecedores acontece ao mesmo tempo em que a Big 

Pharma foca na redução do número de fornecedores com quem trabalha (Miller, 

2005c). Isso se reflete na organização do setor na forma de consolidação, 

principalmente via fusões e aquisições que caracterizam os anos 2006 e 2007. 

Segundo Miller (2007a), 60 acordos foram completados durante 2006, sendo quase 

igualmente divididos entre aqueles que envolviam serviços de desenvolvimento e 

aqueles envolvendo manufatura. O especialista destaca a compra pela Kendle 

International dos negócios de desenvolvimento clínico da Charles River Laboratories 

e a IMFORM e a Scirex pela Premier Research.  

Em 2007, a escassez de capacidade em manufatura contratada em escala 

comercial como um todo colocou as empresas Lonza, Boehringer Ingelheim45 e 

Celltrion como líderes no segmento. As empresas utilizam as fusões e aquisições 

também como forma de aumentar capacidade para limitar a entrada de novos 

competidores – afinal, maior capacidade se reflete em economias de escala, 

                                                 
45 Empresa alemã, com faturamento de € 11,6 bilhões (cerca de US$ 15 bilhões)e gastos com P&D 
de € 2,5 bilhões (cerca de US$ 2,7 bilhões). A empresa tem uma divisão de farmacêuticos voltada 
para serviços de manufatura contratada que se divide em produtos biofarmacêuticos, produtos 
farmacêuticos e farmoquímicos. Vale ressaltar que a empresa tem ainda uma divisão com produtos 
de marca e genéricos não externalizados, isto é, proprietários. (www.boehringer-ingelheim.com). 
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experiência acumulada e disponibilidade que entrantes não podem oferecer. A 

Lonza adquiriu os negócios de biomanufatura da Cambrex, em 2006 anunciou 

acordo para adquirir uma unidade da Genentech; e anunciou ainda expansões em 

unidades que já possui. Com isso, terá a maior capacidade entre as empresas 

CMOs. Já a Celltrion46 colocou em andamento um processo de expansão que a 

tornará a segunda maior empresa de biomanufatura em termos de capacidade. A 

expansão foi feita depois do segundo acorde de fornecimento com a Bristol-Myers 

Squibb para a produção do medicamento Orencia, indicado no tratamento de artrite 

reumatóide. Mais capacidades produtivas cada vez maiores ajudam as empresas a 

segurar clientes conforme suas necessidades vão de quantidades em escala piloto 

às de lançamento (Miller, 2007a). 

No caso das pequenas contratadas de biomanufatura, o mercado é altamente 

segmentado com necessidades dos clientes variando entre tecnologias de 

manufatura (cultura celular, fermentação), natureza da substância (gliocoproteínas 

ou vacinas), necessidade de expressão ou melhoria de sistema hospedeiro, 

extensão do suporte de serviços e geografia. Essa variedade ajuda a manter o preço 

a despeito do grande número de competidores. Nesse caso, empresas veteranas 

estão expandindo seus negócios – como Laureate Pharma47, Goodwin 

Biotechnology e Rentschler Biotechnologie – mas há novos atores – como 

Cytovance, Cook Pharmica e InnoBio (Miller, 2007a). 

 No caso da manufatura contratada de princípios ativos, ela se baseia em 

grande parte nos preços de seus produtos. Por isso, seus produtores sofrem com o 

baixo custo oferecido pelo Leste Europeu e pela Ásia, especialmente no caso dos 

intermediários usados nos estágios iniciais e crescentemente nos princípios ativos 

genéricos. Outra dificuldade enfrentada é a falta de diferenciação que se pode 

alcançar nestes produtos. Os manufatureiros continuam a tentar competir na base 

de capabilities técnicas e na capacidade de produção, mas se tornou um jogo de 

fazer o que todos fazem: em 2004, todos anunciaram a expansão de suas 

capabilities em alta potência; em 2005, as reações de alta energia (isto é, 

                                                 
46 Empresa sul-coreana fundada pela junção da VaxGen, norte-americana, com uma grande empresa 
asiática. A Coréia do Sul foi escolhida por ser um local estratégico, visando o crescimento do 
mercado farmacêutico. (www.celltrion.com).  
47 É uma organização estadunidense CMO que oferece serviços de manufatura GMP em unidades 
registradas no FDA. A empresa se dedica a apoiar o desenvolvimento e a comercialização de 
produtos biofarmacêuticos, medicamentos e produtos de diagnóstico. (www.laureatepharma.com). 
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potencialmente explosivas) foram o alvo (Scott, 2005). Como era de se esperar, isso 

coloca obstáculos à competição que não via preço. 

Na tentativa de fazer frente a essa situação, a indústria fez investimentos em 

2006 em um nicho de princípios ativos com perspectivas de crescimento. Trata-se 

do cytotoxic immunoconjugates. Entre as várias empresas envolvidas, destacam-se 

a NPIL Pharma e a Ampac Fine Chemicals. A primeira anunciou planos de expandir 

sua unidade para substâncias de alta potência na Escócia como parte de um esforço 

de longo prazo para ganhar lugar entre as três maiores fornecedoras do serviço. Tal 

investimento justifica-se também pela forte demanda por princípios ativos para 

medicamentos de tratamento do câncer, em particular os da classe dos 

immunoconjugates. O plano de expansão inclui recrutamento de 16 pessoas, dentre 

elas novos especialistas adicionais em bioquímica e purificação. Com isso, o time 

soma mais de 50 especialistas. Já a Ampac foi responsável pelos princípios ativos 

cytotoxic immunoconjugates das seguintes empresas: Mylotarg, da Wyeth; Zevalin, 

da Biogen e Bexxar, da GlaxoSmithKline. A Immunogen, a Medarex e a Seattle 

Genetics vêm desenvolvendo plataformas importantes que se tornaram licenciadas 

para uma gama de empresas como Sanofi Aventis (Boswell, 2006). 

Os farmoquímicos são destaque na indústria contratada chinesa. Este 

segmento tem sido a principal fonte de matérias-primas e intermediários48 para a 

indústria farmacêutica principalmente indiana. Embora a manufatura destes 

princípios para o mercado local chinês esteja bem estabelecida, a sua base de 

produção é ainda pequena se considerada a produção feita sob as regras 

estadunidenses e européias. A propriedade intelectual, bem como nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, ainda permanece uma grande preocupação e restringe 

o desenvolvimento desse setor. (Miller, 2006b)  

A Índia foi palco de uma mudança que permitirá a aceleração do processo de 

desenvolvimento e de manufatura ao ampliar as oportunidades de externalização. 

Trata-se da aprovação, pelo FDA, da produção de um medicamento genérico 

usando um intermediário de formulação (PFI) – que é um princípio ativo já com 

excipientes que está pronto para ser colocado em um tablete. Especialistas dizem 

que esse novo modelo de formulação terá um grande impacto no setor ao fornecer 

às empresas farmacêuticas uma opção de externalizar a formulação e etapas 

                                                 
48 Estes intermediários, entretanto, não atendem às exigências GMP. 
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relacionadas ao princípio ativo de uma só vez. A aprovação do PFI está relacionada 

à venda dos tabletes genéricos de metformin hydrochloride, um tratamento para 

diabetes tipo 2 pela empresa de formulação farmacêutica Granules Índia (Scott, 

2006). 

 

Box 5.3.1 – A manufatura importa? 
 
 
Em 2007 a AstraZeneca anunciou planos de externalizar todas suas atividades de manufatura de 
medicamentos para a Índia e outros países orientais no espaço de uma década. A procura é por 
produtores contratados que ofereçam menores custos. O objetivo da empresa é se tornar uma 
organização focada em pesquisa, desenvolvimento e marketing.  
 
“Para a AstraZeneca, a manufatura não é uma atividade central. AstraZeneca é inovação e 

construção de marca... Há várias pessoas e organizações que podem produzir melhor do que nós”, 
disse David Smith, vice-presidente executivo de operações da empresa. A prioridade é externalizar 
toda a produção de princípios ativos farmacêuticos e, com o tempo, estender para todos os estágios 
que forem possíveis.  
 
Com a divulgação dessa notícia, a indústria de manufatura contratada julgou ter recebido uma 
validação desqualificada da Big Pharma. No dia seguinte, na tentativa de acalmar os ânimos, a 
empresa emitiu uma nota esclarecedora dizendo estar buscando a externalização “onde há um caso 

de negócio efetivo e confiável”. Por trás desse mal-entendido há uma verdadeira polêmica. Sob o 
título Mixed message: candid comments from a Big Pharma executive highlight the complexity of 

contract manufacturing, Jim Miller (2007b) discute o fato de administradores da cadeia de 
fornecimento da farmacêutica enfrentarem problemas no que diz respeito a estratégias de 
manufatura – se manter internamente ou externalizar. Considerações financeiras, regulatórias, de 
reestruturação e até questões básicas de cadeia de fornecimento significam, para ele, que nunca fará 
sentido externalizar 100% das exigências de produção de uma empresa farmacêutica, não a ponto de 
haver um consenso. Haverá sempre um argumento a favor de se manter internamente produtos 
ditos estratégicos, sejam eles blockbusters com economias de escala substanciais ou tecnologias 
únicas que não deveriam ser divididas. 

PTI, 2007 

 

No que diz respeito às atividades globais de manufatura, um fato ocorrido no 

Japão se destaca. Em 2002, mudanças na legislação japonesa sobre a indústria 

farmacêutica, a Pharmaceutical Affairs Law (PAL), aboliram o sistema de licença de 

manufatura de produto prometendo impactos no setor de externalização. Conforme a 

nova lei, que entrou em vigor em 2005, as empresas poderão gerenciar a 

externalização através de um sistema de autorização de marketing similar ao dos 

EUA e Europa. A legislação separa funções de marketing e manufatura dando 

responsabilidade aos marketing authorisation holders em vários aspectos de seus 

produtos: controle de qualidade, inspeção (vigilância farmacêutica), além da 
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implementação e da estratégia de externalização (Tyler, 2004). Em suma, tal medida 

teria como implicação a aceleração do desenvolvimento do medicamento conforme 

as empresas farmacêuticas japonesas podem focar sua atenção em pesquisa, 

desenvolvimento clínico e venda. 

De forma simplificada, com a mudança no regime regulatório, empresas 

japonesas tornaram-se livres para externalizar toda a operação de manufatura do 

produto. Antes, as empresas que comercializavam medicamentos também tinham 

que produzir parte do seu princípio ativo (Boswell, 2005). Muitas empresas 

farmacêuticas japonesas já vinham subcontratando sua produção ou se separando 

de suas próprias operações de manufatura – algo em torno de 20% da manufatura 

era feita sob contrato, embora a grande maioria esteja dentro do país. A estimativa 

era que entre 30 e 50% da produção farmacêutica japonesa poderia ser contratada 

fora do país dentro de 5 anos, conforme o vencimento de licenças de manufatura 

para produtos existentes. De particular interesse estavam empresas com 

conhecimento em compostos altamente tóxicos, como alguns medicamentos para 

câncer, além de produtos da área de biotecnologia e de terapia genética, visto que 

poucas empresas japonesas têm tecnologia para produzir esses fármacos (Mitchell, 

2004). 

Como conseqüência da mudança regulatória, algumas empresas japonesas 

fecharam unidades de produção dentro da estratégia de focar em questões a jusante 

da cadeia e no marketing; entre elas estavam a Chugai Pharmaceutical e Tanabe 

Seiyaku. A Rhodia Pharma Solutions, com capabilities de manufatura customizada e 

serviços de desenvolvimento contava em 2005 com vinte clientes japoneses. A 

Novasep estava entre aquelas que adquiriram unidades de manufatura japonesas; 

tem operações no país desde 1995 e em 2005 contava com contratos com 15 

empresas para materiais não registrados (Boswell, 2005). Da parte dos 

fornecedores, a Associação da Indústria Química do Reino Unido anunciou que 

contratados e produtores externos estariam aptos a fornecer todas as fases de 

produção para empresas japonesas a partir de agosto de 2005 (Tyler, 2004). Em 

2006, Japão já externalizava 10% das suas atividades de manufatura. Metade era 

para empresas domésticas; entre as estrangeiras, havia mais interesse em fazer 

negócios com empresas européias do que estadunidenses, segundo Scott (2006). 
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5.4 Inovação, externalização, capabilities: observações a partir de 
elementos setoriais 

 

 

Malgrado a difundida idéia de que os processos de externalização ocupam-se 

prioritariamente com a dimensão custos, a análise dos dados para a indústria 

farmacêutica apresentou e discutiu como esses processos se relacionam com a 

dimensão inovação – alçada atualmente à condição de motor do processo de 

desenvolvimento das empresas em economias capitalistas. Ao tratar de capabilities 

de pesquisa e manufatura não mais desenvolvidas no interior da grande empresa 

detentora do medicamento final, mostrou-se a externalização como ferramenta que 

faz a ponte entre as empresas e entre os ativos que elas possuem em algum grau e 

outros, complementares, que elas precisam deter ou combinar aos seus. A 

externalização, nesta análise, apresenta-se como uma forma de acelerar e viabilizar 

o processo de inovação. 

 O processo não é específico à indústria farmacêutica, porém; pelo contrário, 

outros setores chamam muito mais a atenção como adeptos de processos de 

outsourcing. Esta tese começou introduzindo a estratégia a partir das indústrias 

eletrônica e automobilística. Diante dos fatos farmacêuticos, algumas comparações 

podem ser feitas de forma a ampliar a compreensão da estratégia.  

As indústrias farmacêutica e eletrônica, estudadas neste trabalho por meio de 

algumas de suas principais firmas, apresentam inúmeros movimentos que 

respondem aos desafios colocados pelo ambiente econômico contemporâneo e 

pelos desafios das suas formas, sempre renovadas, de concorrência. As empresas 

detentoras de mercados e de marcas destes setores defrontam-se com ciclos de 

vida do produto cada vez mais curtos, impondo uma renovação freqüente do seu mix 

de produtos ofertados. O crescimento dos seus já elevados gastos com pesquisa e 

desenvolvimento e a complexidade do processo de desenvolvimento tecnológico e 

de inovação levam à focalização, por parte destas empresas, de esforços e recursos 

em determinadas atividades. Não se trata de escolher uma ou várias atividades, mas 

de construir combinações variáveis entre as competências internas e as externas. A 

instabilidade da demanda, muito maior para a empresa individual do que para todo o 

mercado, agrava o quadro enfrentado, pois nenhum dos ofertantes detentores de 
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marca possui as mínimas condições de prever com segurança qual será a demanda 

específica pelos seus produtos.  

 Para poderem dedicar-se ao processo de concepção e desenvolvimento de 

produto e alcançarem alta taxa de inovação, mas sem incorrerem em arriscados 

investimentos físicos que se podem revelar com enorme margem de erro, 

excessivos ou insuficientes, as empresas eletrônicas encontram retaguarda na 

chamada indústria da manufatura. Através de um processo que combina ampla base 

de manufatura e elevado grau de integração vertical, as empresas fabricantes sob 

contrato oferecem economias – sobretudo de escala e de escopo – maiores do que 

as alcançadas por fabricantes individuais com marca própria. Uma vez que atendem 

simultaneamente várias empresas, na maioria das vezes concorrentes entre si nos 

mercados de produtos finais, estes grandes fornecedores de serviços de manufatura 

alcançam capacidades e volumes de produção inatingíveis pelas firmas 

contratantes. As empresas contratadas possuem unidades fabris que se destacam 

pela flexibilidade, que viabiliza o fornecimento de uma panóplia de produtos, 

fabricados com o apoio de atividades de pesquisa e design dedicadas ao processo 

produtivo (e não aos produtos). Dessa forma, alcançam elevada capacidade de 

resposta a mudanças no mercado. Ao ganhar escala, escopo e velocidade, a 

manufatura se restabelece como fonte de riqueza.  

Ambas as indústrias, farmacêutica e eletrônica, podem ser consideradas 

como de alta tecnologia, em que pesem as imprecisões e ambigüidades envolvidas 

neste termo. A despeito dessa classificação comum, existem entre elas importantes 

diferenças, que devem ser destacadas. No caso da externalização relacionada a 

capabilities de manufatura, pode-se dizer que há uma formação na indústria 

farmacêutica de uma variedade de papéis, que podem ser enumerados. O seu 

processo manufatureiro, antes de atingir lotes comerciais, pode demandar pequenas 

doses de especialidades químicas. Como resultado, constituem-se fornecedores 

distintos para cada quantidade. Um primeiro papel refere-se à produção de lotes pré-

comerciais. Um segundo diz respeito à manufatura em grandes quantidades, de 

produtos químicos ou farmacêuticos, em lotes para comercialização. Mesmo que o 

produto chegue ao mercado, não existem garantias de que a firma continuará a 

externalizar a produção de determinado ingrediente nem a fabricação da forma 

posológica do medicamento para as mesmas fornecedoras. Por isso, cada vez mais 

os fornecedores avançam em outros estágios da cadeia, em particular o 
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desenvolvimento; ao mesmo tempo em que garantem maiores ganhos para si, criam 

laços mais fortes com clientes e por mais etapas na cadeia.  

Já no caso da eletrônica, os papéis mostram-se menos numerosos e 

variáveis: as firmas de marca desfazem-se cada vez mais de ativos de manufatura e 

as contratadas evitam os riscos da fabricação ou montagem de produtos com suas 

próprias marcas. As fornecedoras especializam-se no processo eletrônico de base (a 

montagem de placas de circuito), em cujos parâmetros a variação de produtos pode 

ser grande. Assim, uma mesma empresa contratada pode ter sua marca em 

eletrônicos de consumo, equipamentos de telecomunicação e computadores – todos 

feitos a partir daquela montagem. Isso permite uma maior diversificação de produtos 

por parte das empresas detentoras de marca, valendo-se de marcas com reputação 

reconhecida no mercado. Pode-se fazer alusão, assim, a uma fragilização das 

barreiras à entrada, não obstante se tratar de firmas já estabelecidas no mercado. O 

processo manufatureiro, entretanto, envolve amplos investimentos em ativos fixos e 

o alcance de elevadas escalas, o que reforça as barreiras do lado das fornecedoras. 

Empresas farmacêuticas e eletrônicas são diferentes e organizam-se de maneira 

distinta, mas ambas recorrem ao mesmo processo – a externalização da atividade 

produtiva – para alcançarem altas taxas de inovatividade.  

Recentemente, alguns autores apontam que muitas montadoras têm 

combinado movimentos de montagem modular e externalização, passando 

responsabilidades para fornecedores de primeira e segunda linha (Sturgeon, 1999). 

Pode-se dizer que a modularização da produção é uma das estratégias mais 

importantes do setor nos últimos anos. Buscando cortar custos, bem como diminuir 

ciclos de vida do produto, a indústria automobilística vem abraçando a estratégia de 

modularização, ou montagem modular. Conforme von Corswant & Prediknon (2002), 

elementos como capacidade ociosa, crescentes exigências dos consumidores e 

rápido desenvolvimento tecnológico estão entre os principais fatores por trás da 

reestruturação e das mudanças que têm caracterizado a indústria na última década, 

principalmente no que diz respeito a estratégias de fornecimento e relacionamentos 

com fornecedores. A modularização é parte desse movimento e implica montadoras 

abrindo mão do trabalho de montagem para sua base de fornecedores. Esse 

processo envolve forte externalização de atividades, com algumas semelhanças e 

diferenças com o processo visto nas indústrias eletrônica e farmacêutica.  
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Geralmente, a modularização implica o intercâmbio entre modelos de 

módulos como plataformas, motores e transmissões, entre outras partes-chave, 

visando reduzir custo, ao mesmo tempo em que permite a diversificação de modelos 

que podem ser feitos a partir da mesma origem genérica. Conforme explicado por 

Graziadio (2004), trata-se de abastecer a linha de montagem do veículo não mais 

com peças avulsas, e sim com módulos completos prontos para montagem. Isso 

significa que os fornecedores executam atividades de produção até então feitas pela 

montadora. Em certos casos estes fornecedores desenvolvem os componentes do 

módulo, embora sua atuação em projetos ainda é menor do que em produção. Por 

conta disso, acabam se instalando perto da linha final de produção, dando origem a 

condomínios industriais ou consórcios modulares.  

Isto significa que estratégias de externalização presentes nas indústrias 

eletrônica e farmacêutica aparecem também na indústria automobilística. Porém, as 

diferenças são notáveis. Apesar de os três setores mostrarem uma tendência 

simultânea em direção à desverticalização (das firmas “de marca”) e integração 

vertical (por parte dos fornecedores de primeiro escalão), o fenômeno da separação 

das funções de concepção e manufatura é muito diferente entre eles. A despeito do 

fato de tanto a eletrônica quanto a automobilística serem indústrias de montagem, 

há diferenças importantes em suas estruturas. As firmas eletrônicas contam com 

unidades produtivas versáteis com baixa relação capital/produto, o que reforça essa 

versatilidade. Além disso, os produtos eletrônicos são facilmente comercializáveis e 

apresentam custos de transporte reduzidos, tanto no que diz respeito aos seus 

componentes quanto aos produtos finais. A principal preocupação da indústria é com 

volume e variabilidade da produção.  

O oposto caracteriza a indústria automobilística, que trata com uma alta e 

crescente relação capital/produto, o que faz seus custos de produção serem cada 

vez mais uma variável relevante. Há que se considerar, ainda, que os custos de 

desenvolvimento de produto das montadoras são altos. Em termos de comércio 

internacional, os produtos são muito específicos por região, o que resulta em 

produtos que não são facilmente comercializáveis. Assim, a questão é otimização de 

custos. A indústria eletrônica é leve, enquanto a materialidade da indústria 

automobilística é digna de nota. 

Mesmo que as montadoras se movam além do relacionamento just-in-time 

com seus fornecedores para a relação de fornecimento integrado e modular, o 
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resultado apresenta fortes diferenças com o relacionamento das firmas “de marca” e 

seus fornecedores visto nas indústrias eletrônica e farmacêutica. Sturgeon et al. 

(2008) argumenta que a diferença é resultado, principalmente, dos limites de 

interdependência dos atores. Para ele, as redes de produção dos eletrônicos 

envolvem um forte caráter mercantil entre os fornecedores, o que se opõe com os 

fornecedores cativos encontrados na indústria automobilística, principalmente a 

japonesa. Ou seja, conforme crescem as práticas de externalização neste setor, 

maior é a interdependência entre montadora e fornecedor: mesmo com a 

modularização, as montadoras permanecem no topo do comando da cadeia. Há que 

se considerar, também, que raramente as montadoras dividem a plataforma de 

produção com seus concorrentes.  

 Mas uma diferença é crucial: a indústria farmacêutica vem externalizando 

com força atividades que envolvem estágios da descoberta e da pesquisa. Trata-se 

do caso extremo da separação entre atividades de concepção de sua manufatura. O 

mesmo não ocorre nos outros setores nem em amplitude nem em intensidade 

quanto na indústria farmacêutica. E isso ocorre sem que as empresas já 

consolidadas percam suas posições; pelo contrário, significa, na maioria das vezes, 

o reforço das estruturas que se utilizam de estratégias de externalização para 

manterem-se líderes.  

É claro que as especificidades do ambiente competitivo farmacêutico e a 

configuração da sua cadeia explicam, em grande parte, a difusão das práticas de 

externalização.Suas capabilities de pesquisa e manufatura encontram-se dispersas 

no sistema industrial, muito mais do que em outros setores, mas nem por isso seus 

encadeamentos perdem importância. Fazer uso da externalização assegura não só 

que elas sejam realizadas da melhor forma possível, mas também que a alquimia 

necessária para a combinação das capabilities – criadas, combinadas, agregadas a 

partir de conhecimentos e tecnologias antes dispersos – seja regida com mais vigor 

e efetividade por parte das empresas líderes farmacêuticas. 
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Conclusão 
 

 

 Esta tese de doutorado estudou como processos inovativos podem ser 

viabilizados e estimulados a partir da externalização de capabilities antes realizadas 

internamente à empresa. A inovação vem ganhando cada vez mais um papel de 

protagonista no cenário econômico. Trajetórias bem sucedidas de mercado só serão 

alcançadas por aquelas empresas dispostas ao esforço de lidar com componentes 

inovativos duplamente  dispersos  – por área de conhecimento e por atores do 

cenário industrial. A externalização é apresentada e discutida como um mecanismo 

que facilita as conexões e os fluxos entre a empresa e as fontes externas de 

capabilities. Em realidade, a externalização de uma determinada atividade pode 

agregar novas capabilities à empresa, sempre que a atividade externalizada puder 

ser desempenhada, externamente, com atributos adicionais, que agreguem ao 

esforço e ao resultado do processo 

O setor farmacêutico ilustra o argumento por sua posição peculiar: trata-se de 

um setor baseado em inovação fortemente dependente do lançamento de novos 

produtos; ademais, suas capabilities produtivas e tecnológicas estão dispersas entre 

diferentes atores da cadeia. Ao lado das empresas centenárias que detêm a grande 

maioria das patentes dos fármacos inovadores e ditam a dinâmica competitiva e 

inovativa do setor, no grupo chamado Big Pharma encontram-se centenas de 

estruturas menores, de vários tipos, incluindo, com destaque, as empresas 

biotecnológicas, com recursos e competências novos e diferenciados. A co-

existência entre as estruturas levou a uma divisão de trabalho entre as firmas – as 

de biotecnologia tornam-se ofertantes de insumos para os estágios iniciais do 

desenvolvimento do medicamento, enquanto as grandes empresas incorporam a 

etapa demandada às competências já adquiridas como a coordenação da cadeia, do 

marketing e das vendas. Com isso, o processo de externalização ganha importância 

na organização da cadeia de pesquisa e de produção farmacêuticas.  

 A proposta da tese consistiu em compreender a externalização como um 

processo de repasse de atividades e responsabilidades de produtos e serviços de 

uma empresa para um fornecedor externo construindo uma relação que é 

colaborativa mas fundamentalmente interdependente. Além disso, nesta acepção, a 

partir da abordagem realizada, ela é necessariamente criadora de valor para os 
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agentes envolvidos. Nesse sentido é que o Capítulo 1  contrapôs o chamado modelo 

Nike de produção ao proposto modelo iPod de produção. O determinante principal 

deste processo que descrevemos e analisamos não é o preço dos fatores produtivos 

e a busca de economias relacionados com fatores baratos, mas a construção de 

processos com desempenho individual, coletivo e social superior. A partir de 

exemplos de setores variados e fundamentado em estudos multi-setoriais, a tese se 

junta àqueles que defendem que nem a globalização nem as pressões competitivas 

atuais obrigam os setores a uma reestruturação específica; o que as empresas vão 

fazer depende de suas próprias escolhas. Os modelos não são únicos, mas plurais, 

e e uma mesma trajetória pode produzir resultados diferentes em função dos atores 

envolvidos, dos contextos e das circunstâncias cronológicas. 

 É o conhecimento da firma que determina suas ações e como ela irá executa-

las, e isso tem implicações importantes em termos de organização industrial. Daí a 

adoção da teoria baseada nas capabilities da empresa como aporte teórico da tese. 

O Capítulo 2 ocupou-se de discuti-la a partir de seus principais contribuidores bem 

como seus efeitos e implicações para a organização industrial. Estando as 

capabilities dispersas entre vários atores, uma divisão de trabalho entre empresas é 

naturalmente colocada. O princípio, muitas vezes considerado discussão antiga e 

agora extemporânea, ganha espaço como princípio fundamental da organização 

econômica que discute as fronteiras cada vez mais porosas e flexíveis da firma. Este 

movimento é recorrente e cumulativo: a firma redefine e vê redefinidos por outros 

atores os seus limites e as possibilidades associadas a cada possível contorno 

empresarial.    

 A variedade de estratégias adotada pelas empresas farmacêuticas 

apresentada no Capítulo 5 reforça a conclusão de que as decisões tomadas não 

seguem uma norma pré-determinada, uma prescrição. Não há mais o referencial 

seguro da integração vertical, nem de uma best practice. Cada empresa deve 

decidir, a partir de parâmetros que ela mesma irá determinar, a melhor forma de 

resolver os desafios competitivos que lhe são propostos de maneira irrecusável e 

incontornável. A escolha pode ser bem sucedida mas também pode mostrar-se 

equivocada ao longo do tempo; ela é mantida enquanto sustenta resultados à 

empresa e pode ser abandonada, e posteriormente retomada, seja por 

conveniência, seja simplesmente por imposição das circunstâncias.  
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 A decisão de externalizar é, então, arbitrária? Sim, no sentido de não ser 

obrigatória e não ter determinantes bem definidos a priori. A responsabilidade é da 

empresa, agora a responsável pela escolha – se não der certo, não há “manual” a 

culpar. Anterior à decisão da externalização está o olhar atento aos recursos e 

competências necessários para executar as atividades. É isso que se propõe com a 

adoção da abordagem das capabilities da firma adotada como referencial teórico 

deste trabalho. Identificar e determinar corretamente as capabilities necessárias para 

o processo produtivo e tecnológico da empresa é anterior ao processo de decidir se 

fazê-las interna ou externamente; diante disso, a decisão de externalizar ou não se 

torna secundária, mas não desimportante.  

 Explica-se: no caso da indústria farmacêutica, fortemente dependente de 

ciência, mas também de uma enorme variedade de atividades (e ativos) 

complementares (mas indispensáveis) os elementos constituintes da inovação estão 

dispersos na cadeia. A investigação focou nas atividades de pesquisa e manufatura, 

ambas complexas e subdivididas em vários estágios. Na etapa de pesquisa, que 

abarca também o desenvolvimento, o objetivo era conseguir fármacos e 

medicamentos novos – radicalmente novos ou versões melhoradas de 

medicamentos já existentes. Para isso, quais capabilities deveriam ser ativadas? 

Nos casos selecionados, aquelas encontradas nos estágios de desenvolvimento 

clínico, de formulação e de química de descoberta. Elas poderiam ser desenvolvidas 

internamente à empresa? Sim. Os casos aqui apresentados, entretanto, foram  de 

capabilities externas à empresa em questão, e isso teve resultados importantes para 

o processo inovativo, que foi acelerado.  

 A externalização, em si, ganha importância ao ganhar conteúdo e finalidade. 

Antes era usada primordialmente como ferramenta para lidar com problemas 

pontuais de capacidade produtiva e de custos, É o caso da externalização associada 

às atividades de manufatura farmacêutica. Nos casos selecionados, o processo vai 

além da atividade produtiva; as empresas perceberam, com o tempo, que 

precisavam oferecer mais do que produção se quisessem manter uma indústria de 

manufatura contratada. Passaram a oferecer atividades de desenvolvimento, então. 

Isso exemplifica o que foi dito anteriormente: a empresa é responsável por sustentar 

a organização baseada em externalização, que não é mandatária. Os fornecedores 

a reinventam e, assim, mantêm e ganham espaço. Novamente, permitem acelerar o 
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processo de inovação, no caso da manufatura por possibilitar que os produtos 

cheguem mais rápido ao mercado.  

A dinâmica do desenvolvimento tecnológico da indústria farmacêutica, 

refletida nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e manufatura, é um retrato 

estilizado da dinâmica do próprio capitalismo. Sendo este sistema compreendido 

como uma organização que se constitui de forma diligente a partir de soluções 

geradas para problemas específicos (em que as crises econômicas são bons 

exemplos), tem-se uma estrutura que de tempos em tempos tem que se reinventar – 

apesar de alguns estudiosos insistirem em anunciar dramaticamente seu fim, 

fazendo alusão a mudanças de paradigma. O mesmo pode ser dito, guardadas as 

devidas proporções, às organizações que vêm adotando em crescente grau 

processos de externalização. Muito da chamada literatura de negócios – que inclui 

as áreas de Administração, Economia e Engenharia de Produção – elevou o 

outsourcing a um novo modelo de organização industrial conclamando-o como 

substituto dos modelos anteriores. Este trabalho diferencia-se de outros ao 

apresentar a externalização como estratégia que complementa e convive com outras 

formas industriais. O objetivo da tese não foi entender a indústria farmacêutica em si, 

mas a partir das ferramentas propiciadas pela estrutura teórica das capabilities, 

entender uma organização específica do capitalismo coerente com o contexto em 

que ele se encontra – a externalização que viabiliza e estimula a inovação. 

O Professor Stan Metcalfe cunhou o termo restless capitalism para designar o 

sistema econômico que passa por várias reestruturações e lida, mais recentemente, 

com as instabilidades naturais de um cenário em que a inovação predomina. A esse 

termo segue o equivalente microeconômico restless firm e restless technology49, 

alusão à dimensão de movimento constante do conhecimento que se traduz nos 

desenvolvimentos tecnológicos. Uma possível tradução aqui proposta para o termo é 

inquieto  – em referência a um processo não só irregular, mas que necessariamente 

não se contenta com soluções rápidas ou simples e busca sempre novas soluções 

até para os mesmos problemas. A tecnologia inquieta faz parte dos processos 

produtivos das firmas igualmente inquietas, que por sua vez compõem o cenário de 

um capitalismo inquieto. A externalização de atividades não só é parte integrante 

                                                 
49 Metcalfe (2009). 
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deste cenário, mas permite que os vários elementos tenham acesso entre si, 

viabilizando, promovendo e estimulando a inovação. 
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