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Natural de São Paulo (SP), Dr. Henry Jun Suzuki é farmacêutico-bioquímico graduado em 
1993 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP), 
e pós-graduado no ano de 1997 em Administração de Empresas pela Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). Seu trabalho destacado como consultor de propriedade 
intelectual, entre tantas contribuições à profissão, o fez titular da Cadeira nº 2 da Academia 
de Ciências Farmacêuticas do Brasil. 

Ainda na FCF-USP, realizou iniciação científica nas áreas de Química Orgânica e 
Biotecnologia. No último ano da graduação, ingressou na Libbs Farmacêutica como 
estagiário, na área de pesquisa e desenvolvimento. Em seguida, coordenou a estruturação 
da área de informações tecnológicas da empresa. Também na Libbs, atuou nas áreas de 
coordenação de projetos e desenvolvimento de novos negócios.

Em 2002, fundou a empresa Axonal Serviços de Informação Ltda (posteriormente Axonal 
Consultoria Tecnológica) e passou a realizar atividades como consultor nas áreas de 
patentes, informações tecnológicas e desenvolvimento de novos produtos. 

À frente da Axonal, também foi representante, no Brasil, do sistema de bases de dados 
STN International. No período de 2004 a 2009 acumulou a função de diretor técnico da 
Incrementha PD&I, empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área farmacêutica.

Atualmente, além das atividades na Axonal, também atua como mentor voluntário em 
programas de apoio a startups. Como diretor da Incrementha PD&I, foi corresponsável pela 
estruturação da empresa e pela coordenação de atividades nas áreas de novos projetos, 
propriedade intelectual, pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica, assuntos regulatórios e 
escalonamento industrial.

Nos últimos seis anos realizou mais de 300 cursos e palestras no Brasil, Equador e 
Colômbia, além de 28 edições do workshop Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual 
e 80 edições do curso Redação de Patentes Além dos Guias, entre outras atividades.

Por seu reconhecido trabalho que o tornou referência na área de patentes e propriedade 
intelectual, e por seu incansável esforço em transmitir conhecimento a tantos profissionais 
da indústria farmacêutica e de outros setores, o CRF-SP tem a honra de homenageá-lo com 
a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista.
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