
MODELO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
NO SETOR DE BIOTECNOLOGIA

Andrey Pelicer Tarichi  1  ; Creusa Sayuri Tahara Amaral2

1Doutorando do Curso de Biotecnologia, Centro Universitário de Araraquara - UNIARA.
andreytarichi@hotmail.com

2Orientadora, Doutora, Pós Graduação, Centro Universitário de Araraquara - UNIARA. 
c.sayuri.tahara@gmail.com

RESUMO
A biotecnologia é uma área interdisciplinar ligada a pesquisa científica e tecnológica que utiliza sistema biológicos,
organismos vivos, ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos e processos. Engloba áreas de aplicação em
saúde humana e animal, agricultura, energia, indústria, entre outras. Devido a abrangência da área, as empresas deste
setor enfrentam grades dificuldades no processo de gestão e desenvolvimento. Dentre os muitos fatores que contribuem
para a mortalidade das micro e pequenas empresas, grande parte deles está direta ou indiretamente ligados a uma boa
ou má gestão.  O objetivo analisado ao longo deste projeto de pesquisa é caracterizar as oportunidades e o nicho de
mercado a ser explorado no âmbito da gestão das empresas do setor da biotecnologia voltada a área da saúde.  A
metodologia para a realização do trabalho será de caráter qualitativo por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de
caso. O resultado esperado deste estudo será a elaboração de um painel de informações sobre as necessidades e
oportunidades de gestão das empresas do setor de biotecnologia,  caracterizando todos os recursos necessários para
que se equilibrem ao longo do ciclo de maturação dos produtos, que possuem elevados custos de desenvolvimento e
produção.  Conclui  até  o  momento  que  as  micro  e  pequenas  empresas  de  biotecnologia  apresentam  lacunas  de
informação na área de gestão e financeira do negócio, já que a maioria dos empresários são os próprios pesquisadores,
que não possuem formação e nem experiência para contornar os problemas administrativos. 

PALAVRAS-CHAVE: Biotecnologia; Negócio; Gestão.

1 INTRODUÇÃO

A biotecnologia vem sendo objeto de discussão tanto nos países desenvolvidos quanto nos
países  em  desenvolvimento.  Esse  debate  se  deve  ao  fato  de  a  biotecnologia  ser  um  campo
emergente  com  grande  concentração  de  conhecimento,  que  possibilita  diversos  avanços,
principalmente, nas áreas do meio ambiente, saúde e agrícola. 

A biotecnologia não pode ser tratada apenas como um elemento que compõe um sistema
setorial  de  inovação,  pois  seu  efeito  de  transbordamento  e  os  impactos  em  diversos  setores
demonstram a sua abrangência como paradigma técnico-econômico. Mas, quando se parte para a
análise da biotecnologia como negócio, a diversidade se torna um problema. Não há um setor de
biotecnologia na classificação de atividade econômica,  por exemplo. Ou mesmo subsetores que
possam ser  selecionados das bases estatísticas para compor uma análise da biotecnologia.  As
empresas  com  atividades  biotecnológicas  estão  espalhadas  em  diversos  setores  de  atividade
econômica. Um exercício de busca do CNPJ de empresas com aplicações biotecnológicas no Brasil
e da sua classificação de atividade econômica registrada oficialmente (a chamada CNAE) mostra
uma variedade setorial significativa, que passa por agricultura, indústria, comércio e serviços, tais
como: criação animais; fabricação de produtos farmacêuticos, de produtos alimentícios, de máquinas
e equipamentos, de medicamentos para uso veterinário, comércio de medicamentos; pesquisa e
desenvolvimento, contata-se que não há consenso (FREIRE, 2014).
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2 JUSTIFICATIVA, MATERIAIS E MÉTODOS

O termo gestão  de  negócios  é  frequentemente  e  amplamente  utilizado,  tanto  no  âmbito
profissional  quanto  no  acadêmico.  Seu  uso evidencia  em publicações que  vão,  desde as  mais
relacionadas,  como  poder  ser  estratégia  ou  inovação,  passando  por  áreas  como  engenharia,
contabilidade financeira (PAGE, 2014) ou sustentabilidade ambiental, e chegando até as áreas nas
quais  seu  uso  pode  ser  menos previsível,  como as de  saúde  (PARENTE,  2000)  ou  legislação
criminal (SHELLEY, 2003).

A  divergência  no  entendimento  do  conceito  da  gestão  de  Negócio  aparece  como  outro
problema e é apontado recorrentemente na literatura internacional  (OSTERWALDER; PIGNEUR;
TUCCI, 2005; ZOTT; AMIT; MASSA, 2011; AL-DEBEI; AVISON, 2010; GEORGE; BOCK, 2011).

Zott, Amit e Massa (2011), relata em algumas das publicações identificadas, que trabalharam
com  o  termo  “business  model”  na  literatura  internacional,  mostram  que  ele  é  referido  como
descrição, apresentação, arquitetura, molde, padrão, entre outros.

George e Bock (2011, p. 85) consideram que a construção de teoria e pesquisa empírica
sobre modelo de negócio têm se germinado de alguns temas estabelecidos na teoria organizacional.

Em  se  tratando  de  negócios  exclusivamente  baseados  em  tecnologia,  tal  como  os
bionegócios e independente do tamanho da empresa (Berry e Taggart, 1998), é essencial que seus
gestores considerem a tecnologia em suas estratégias, ou seja, que façam uso de uma estratégia
tecnológica (Ford, 1988).

Nesse contexto, é qualquer benefício obtido a partir de uma troca, seja esse benefício um
valor monetário ou um valor qualitativo percebido pelo cliente. Quando uma empresa é criada, é
essencial projetar um modelo de negócio que ofereça proposições de valor que são atraentes para
os consumidores e alcançar estruturas de custo e risco vantajosas, permitindo a captura de valor
significativo pela empresa (TEECE, 2010). Na tentativa de criar um modelo de negócio viável, as
empresas podem utilizar diferentes ferramentas de compreensão para sua elaboração, como textos
ou representações gráficas. Usando um quadro teórico e genérico para descrever seu modelo, a
empresa pode facilmente entender, compartilhar e observar ao longo do tempo seu modelo, ou até
mesmo medir e simular diferentes modelos (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010).

A metodologia para a realização do trabalho será de caráter qualitativo por meio de pesquisa
bibliográfica  e  estudo  de  caso. Segundo  Gil  (2010),  a  pesquisa  bibliográfica  ocorre  quando
elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, revistas, artigos de
periódicos, ou seja, ao invés de se realizar uma pesquisa direta, a pesquisa bibliográfica permite um
aprofundamento bibliográfico mais amplo, em que é preciso ter um grande cuidado em relação à
confiabilidade do material utilizado.

3 OBJETIVO, RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo analisado ao longo desta pesquisa é caracterizar as oportunidades e o nicho de mercado
a ser explorado no âmbito da gestão das empresas do setor da biotecnologia O resultado esperado
deste  estudo  será  a  elaboração  de  um  painel  de  informações  sobre  as  necessidades  e
oportunidades de gestão das empresas do setor de biotecnologia, caracterizando todos os recursos
necessários para que se equilibrem ao longo do ciclo de maturação dos produtos, que possuem
elevados custos de desenvolvimento e produção.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui  até o momento que as micro e pequenas empresas de biotecnologia apresentam
lacunas de informação na área de gestão do negócio, já que a maioria dos empresários são os
próprios pesquisadores, que não possuem formação e nem experiência para contornar os problemas
administrativos.
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