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Capacidade de 
Inovação como 
Driver de 
Geração de 
Valor 
Econômico

Colaboração End-User 
Driven Ideation

Implementação Geração e 
Apropriação de 

Valor

Os 4 Elementos Chave da Inovação (COWAN, HARALSON; 2016)

Listen and explore—
What can we do 
together?
Learn and adjust—
How will we learn 
together?
Focus and align—
What should we do 
together?
Link and leverage—
What will we do 
together?

Need-finding 
process— which end-
user problems we are 
solving?

Customer-driven 
Value Propositions—
why will our customer 
choose us 
(differentiation or 
cost leadership)?

Organizations fall 
short on focus and 
resource allocation 
overtime— need to 
safeguard mid-term 
commitment and 
execution capabilities 
independent of 
company will

Geração de Valor—
ability to produce 
superior returns

Apropriação de 
Valor— ability to 
retain the value 
created by oneself or 
others



Principais 
Atores 
Organizacionais

Regulatory Affairs
• Objetivo principal é garantir total aderência aos requisitos regulatórios para a comercialização de soluções no mercado.
• Pesquisa clínica para comprovação de segurança e eficácia de soluções, e como driver de registro ‘on label’

Medical Affairs
• Responsável por gerenciar relação com a comunidade de profissionais de saúde.
• Comunicação de utilização ‘off-label’
• KOL management
• Voice of Customer

Marketing
• Missão é gerar demanda pelos produtos e serviços, com a relação ótima entre preço unitário e volume vendidos
• O valor da pesquisa está em suportar a diferenciação frente à concorrência, gerando demanda e maior disposição a pagar

Gerência de Produto
• Missão é gerenciar todo o ciclo de vida de produto ou categoria
• Percebe na pesquisa valor em ativação de ‘share of voice’

Vendas
• Incentivados por receita e margem de lucro advindas de vendas; valor da pesquisa em qualificação profissional
• Idealmente afastada de decisões e iniciativas de pesquisa; questões de compliance

Finanças
• Principal objetivo é assegurar o maior retorno financeiro dos investimentos realizados, no menor prazo possível
• Risco potencial de enxergar as pesquisas como custo e não como investimento.



Oportunidades

x Profissional de saúde pesquisador pode oferecer à indústria
x Reputação
x Escala
x Expertise de pesquisa
x Custos de pesquisa reduzidos
x Efeito de rede, especialmente em serviços acadêmicos

x Indústria pode oferecer ao pesquisador
x Financiamento
x Insumos
x Apoio estrutural



Oportunidades



Desafios

x Alinhamento de interesses do pesquisador e da indústria
x Objetivos da pesquisa
x Desenho da pesquisa
x Divulgação de resultados

x Separação clara entre
x Pesquisa de iniciativa da indústria (Company-initiated research)
x Pesquisa de iniciativa do investigador (Investigator-initiated research)

x Contratos bem desenhados
x Responsabilidades claras
x Garatias de continuidade
x Compromissos de publicação

x Autoria



Desafios



Desafios

x Demonstração de retorno financeiro adequado

x Valor presente líquido positivo



“If we knew what it was we were doing, it would 

not be called research, would it?”

Albert Einstein


