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Indústria especializada
A indústria de ciências da vida da Pensilvânia é concentrada
geograficamente e altamente diversa, com concentrações de postos
de trabalho especializados em medicamentos e produtos
farmacêuticos, bem como laboratórios médicos, de teste e pesquisa.

Um subsector forte de manufaturas de dispositivos médicos  
• Mais de 19.500 funcionários 

• Mais de 600 empresas em 2011  

Instituições de engenharia em tecnologia médica na
Pensilvânia Ocidental 

• Universidade de Pittsburgh

• Universidade Carnegie Mellon 

Centros de pesquisa farmacêutica na Pensilvânia Oriental 
• University of Pennsylvania 

• Wistar Institute 

• Fox Chase Cancer Center 

As inovações do ocidente e do oriente conectam, de modo
eficiente, a faixa de tecnologia média e a faixa farmacêutica,
contribuindo para a reputação do estado como líder mundial e
inovador na área das ciências da vida. 

Tudo o que você precisa está aqui
A Pensilvânia possui um ecossistema de ciências da vida, com
participantes internacionais em cada setor:    

• Instituições de pesquisa e universidades de nível internacional
• Empresas emergentes de biotecnologia, produtos médico e de

diagnostic  
• Indústrias já estabelecidas no mercado incluindo as

farmacêuticas globais
• Um governo estadual que oferece apoio e ferramentas para a

comercialização de tecnologia  
Acesso a capital para a criação e sustentabilidade das
empresas

• Mão de obra qualificada

Este sistema muito amplo oferece apoio ao crescimento rápido
necessário no início de um empreendimento, bem como no
desenvolvimento sustentavel depois de um negócio garantir o
seu mercado.

Na Pensilvânia, os negócios podem encontrar o modelo nacional
para o financiamento  estadual de capital de risco inicial nas
biociências, bem como o 4º maior número de NIH (siglas em
inglês para Institutos Nacionais de Saúde) no país, incluindo
duas das 10 maiores organizações financiadas pelos NIH — a
Universidade da Pensilvânia e a Universidade de Pittsburgh.

Desde a fundação do primeiro hospital nos EUA até  ao desenvolvimento da vacina contra a
poliomielite, a Pensilvânia tem sido um líder nas ciências da vida. A Pensilvânia continua a ser um líder
global devido ao seu ecossistema amplo e robusto de ciências da vida – desde instituições de pesquisa de
renome mundial e negócios em fase inicial (start up), até às empresas farmacêuticas globais e instituições de
engenharia que inovam e formam uma base solida para a nova geração de ideias. A Pensilvânia está
desenvolvendo medicamentos, vacinas, dispositivos e ferramentas de diagnóstico que estão fazendo progredir a
saúde global e a melhorar a qualidade de vida em todo o mundo. 

2.279   
empresas
estabelecidas

90.267 de
dólares        
de salário médio

79.262  
pessoas com emprego
nas ciências da vida

US$ 1,4
bilhões        
Em financiamentos
do NIH concedido a
projetos de pesquisa
Na Pensilvânia em
2012, classificado em
4º lugar no país

MEDIDAS DE IMPACTO

459.720   
empregos diretos e
indiretos

US$ 217
milhões          
de financiamento
de capital de
empreendimento
em 2011

“ ”
Nós sabemos que a infraestrutura educativa e a mão de
obra qualificada na região são excelentes.

—  Alan Connor, Presidente e Diretor Executivo,
Cadence, Inc.

“
”

A cidade é um local maravilhoso para as ciências da
vida devido à sua mão de obra altamente qualificada e
à infraestrutura de pesquisa existente. A nossa equipe
de gestão percorreu todo o mundo e escolhemos ficar
na Filadélfia.

—  Osagie Imasogie, Sócio Sênior de Gestão,  
Phoenix IP Ventures, e Presidente da Iroko
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Pesquisa e Desenvolvimento
Uma incubadora de inovação biológica, a Pensilvânia

permanece na frente das novas idéias científicas e possui

recursos para torná-las realidades de negocios. A Pensilvânia

possui mais de 1.800 laboratórios médicos, de pesquisa e testes.

• 4º lugar nos EUA em gastos em P+D  

• Benefícios fiscais de US$ 55 milhões para Pesquisa e
Desenvolvimento

• 4º lugar nos EUA em patentes em ciências da vida. 

Em 2011-12, o Programa Estadual de Bolsas de Comercialização

de Pesquisa Universitária investiu US$ 3,15 milhões em projetos

de pesquisa, alavancando cerca de US$ 26 milhões para

colaborações entre universidades, a indústria e o governo,

estimulando assim o desenvolvimento econômico.

LSG (Life Sciences Greenhouses
- incubadoras de ciências da vida)
Estabelecidas através de um investimento de US$ 100 milhões
da Tobacco Settlement Act, foram desenvolvidas três LSGs para
preencher a lacuna do financiamento da fase crítica inicial,
particularmente entre a pesquisa na universidade e a formação
da empresa. As LSGs também proporcionam um caminho
rápido para o desenvolvimento numa indústria onde o ciclo de
desenvolvimento de produtos costuma ser longo, especialmente
para novos medicamentos. Desde o seu início, as incubadoras
têm tido um forte registro de sucesso.

• 156 novas empresas formadas

• US$ 2,6 bilhões em financiamentos privados alavancados 

• US$ 93,2 milhões em fundos federais para pesquisas    

Sucesso comprovado
A Pensilvânia conta com uma rede respeitável de instalações e

empresas de sucesso na área das ciências da vida.

• Sediadas na Pensilvânia: GlaxoSmithKline, 
B. Braun, Respironics, Medrad

• Lista Fortune 500: AmerisourceBergen, Air Products and
Chemicals, Mylan Laboratories, GlaxoSmithKline

• Presença significativa na Pensilvânia: Pfizer, Bayer
Healthcare, Merck, Wyeth, sanofi-aventis/sanofi pasteur,
Novartis, Amgen, Eli Lilly & Co., Astra Zeneca, 
Shire Pharmaceuticals
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“
”

Estamos entusiasmados com o início de uma operação conjunta farmacêutica ampliada na QPSI. Os ativos físicos
desenvolvidos para satisfazerem os clientes de manufaturas farmacêuticas, juntamente com o recrutamento e
formação altamente técnica de talentos locais, realçam o nosso empenho no investimento na Pensilvânia. Estamos
gratos à DCED e à Lehigh Valley Economic Development Corporation pelo seu apoio aos nossos negócios.

—  Mike Ricketts Presidente e Diretor Executivo
Especialistas internacionais de embalagens de qualidade

“
”

Para nós, tudo se resume em crescimento. A ViroPharma
está em Exton há muitos anos e adoramos a nossa sede
lá. Temos com compromisso de longo prazo com essa
região e procuramos criar oportunidades nesta
comunidade.

—  Vincent J. Milano, Presidente e Diretor Executivo,
ViroPharma 


