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Mundo em Transformação



Situação do P&D Farmacêutico

• Expiração da patente de blockbusters

• Novas terapias
• Alta complexidade

• Personalizadas

• Altos custos

• Altos riscos



Situação do P&D Farmacêutico



Renovação do Modelo
de Negócios - Desenvolvimento

• Modelos abertos de inovação

• Estratégias para acelerar a eficácia e 
eficiência das áreas de P&D (redes 
colaborativas) 
• Licenciamento de produtos

• Aquisição de tecnologias

• Co-desenvolvimento



Renovação do Modelo
de Negócios - Manufatura

• Foco em produtos de alto custo

• Terceirização de produtos

• Redução de footprint

• Maior flexibilidade e resposta rápida 
a ameaças e oportunidades



Desempenho de Projetos





• 2,5% das empresas 
declaram obter 
sucesso em 100% de 
seus projetos

• 50% do tempo gasto 
em projetos é 
retrabalho

• 70% dos projetos 
falham em alguma 

dimensão (prazo, 
custo, qualidade)

• 17% dos projetos de TI 
vão tão mal que 

ameaçam a existência 
da própria empresa



Transferência de Tecnologia (TT)



• Interna
• P&D para a planta produtiva

• Diferentes plantas fabris

• Externa
• Internalização

• Aquisição de tecnologia

• Recebimento via terceirização 

• Externalização
• Venda de tecnologia

• Externalização via terceirização

Transferência de Tecnologia
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• Inexistência de processo de due
diligence

• Time envolvido não tem 
conhecimento técnico suficiente

• Não há avaliação adequada dos 
riscos do projeto

Avaliação da 
Viabilidade

Avaliação superficial



Due Diligence

• Due diligence deve ser robusta e mandatória

• Necessário envolvimento do time técnico

• Necessário que o time técnico esteja treinado em auditorias

• Consideração dos riscos e impacto financeiro

Avaliação da 
Viabilidade



Falta de Planejamento

• Objetivos da TT não são claros

• Responsabilidades não definidas

• Falta envolvimento do time

• Expectativas irrealistas

• Pressão pelo início do projeto

Planejamento 
da transferência



Plano de Transferência
de Tecnologia

• Envolvimento do grupo técnico

• Definição de escopo e milestones

• Diferentes plataformas tecnológicas

• Avaliação do conhecimento técnico 
internalizado e necessidades

• Análise de riscos

• Necessidade de investimentos

• Responsabilidades (Matriz RACI)

Planejamento 
da transferência



• Foco limitado ao cumprimento 
de prazos e custos

• Não é dada importância devida 
para as informações trocadas

• Conhecimento mal distribuído e 
absorvido de maneira não linear

Execução da 
transferência Inexistência de governança

abrangente



Governança

• Necessidade de estrutura 
claramente definida

• Acompanhamento do 
processo de TT por PMO

• Gestão adequada da 
informação

• Gerenciamento do 
conhecimento e 
oportunidades de melhoria

Execução da 
transferência



Problemas de
relacionamento

• Prioridades conflitantes entre 
empresas ou pessoas

• Competição por recursos

• Egos das pessoas ou empresas 
podem sobrepujar objetivos 
da TT

Execução da 
transferência



Relacionamento

• Empatia pelas diferenças 
individuais

• Definição clara de 
responsabilidades

• Estabelecimento de pontos 
focais com sensibilidade 
suficiente para atuarem com 
essa atividade

Execução da 
transferência



Key Takeaways
• Crescente importância 

estratégica da transferência de 
tecnologia

• Importância de uma due
diligence bem executada

• Participação ativa das áreas 
técnicas na concepção, 
planejamento e estruturação 
do plano de TT

• Governança focada em prazos 
e gestão de conhecimento

• Cuidar de relacionamentos
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