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uma janela de oportunidade no âmbito do 
Complexo Industrial da Saúde1

Carlos A. Grabois Gadelha 

José Manuel S. de Varge Maldonado2 

A conceituação de complexo industrial permite demarcar claramente um conjunto 

particular de setores econômicos inseridos num contexto institucional e produtivo bastante 

específico conformado pela área da saúde. A produção em saúde envolve um espectro 

amplo de atividades industriais, apresentando um conjunto de setores, liderados pela in

dústria farmacêutica, que adotam paradigmas de base química e biotecnológica, e um outro 

conjunto, conformado pelas indústrias de equipamentos e materiais, cujas inovações se 

baseiam em paradigmas de base mecânica, eletrônica e de materiais (Figura 1). A produção 

de todos esses segmentos industriais conflui para mercados fortemente articulados que 

caracterizam a prestação de serviços de saúde, hospitalares, ambulatoriais e de diagnóstico 

e tratamento, condicionando a dinâmica competitiva e tecnológica do complexo. 

O Complexo Industrial da Saúde (CIS) e os setores de atividade que dele fazem parte 

aliam alto dinamismo industrial, elevado grau de inovação e interesse social marcante, cons

tituindo um campo central prioritário para a concepção de políticas industriais, tecnológicas 

e de saúde que estejam inseridas num contexto político em que a inovação, o dinamismo 

econômico e a equidade façam parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento. 

A despeito da diversidade de indústrias e segmentos produtivos que fazem parte do 

Complexo da Saúde, é possível identificar regularidades marcantes em todos os setores. 

Como evidência mais acentuada de sua evolução estrutural nas últimas décadas, tem

se que todas as indústrias integrantes do Complexo da Saúde perderam competitividade 

1 Este capítulo foi extraído do relatório de pesquisa 

realizado pelos autores para a Rede de Pesquisa 

em Sistemas e Arranjos Produtivos e lnovativos 

Locais da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(RedeSisVUFRJ), referente ao Projeto Brics (Brazil, 

Russia, lndia, China and South Africa), coordenado 

por José Cassiolato e Helena Lastres, podendo ser 

utilizado e divulgado no âmbito desse projeto. 

2 José Manuel S. de Varge Maldonado colabora com

esta iniciativa no âmbito de um convênio entre a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto 

Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCD. 
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