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A avaliação das políticas governamentais aplicadas ao segmento farmacêutico nos 

três últimos decênios indicaria inicialmente a amplitude dos temas necessários a uma 

política abrangente para a indústria farmacêutica. Dessa avaliação, de forma resumida, 

poderíamos afirmar que tal política deveria envolver os seguintes componentes: produção, 

càmercialização, tecnologia, acesso e a superestrutura legal-regulatória. 

Nos últimos três decênios, houve várias configurações e ênfases nas políticas estabe

lecidas pelos órgãos públicos com relação aos componentes citados. Tais ênfases às vezes 

introduziram conceitos originais, específicos para o segmento; no entanto, na maioria das 

vezes eram adaptações de instrumentos e objetivos já utilizados nas políticas econômicas 

dominantes nos respectivos períodos. 

Na década de 1970, a ênfase básica esteve relacionada com as condições de comercia

lização, ou seja: o controle de preços. O controle de preços era componente importante da 

estratégia de combate à inflação no período, e o segmento farmacêutico foi um dos prin

cipais setores objeto desse controle. Houve, entretanto, paradoxalmente, dado o quadro 

político institucional da época, a criação de um instrumento específico - e talvez o mais 

importante já estabelecido quanto aos seus objetivos específicos - relacionado à questão 

do acesso aos medicamentos: a Central de Medicamentos (Cerne). 

Na década de 1980, fruto da experiência da política industrial que implantou a pe

troquímica no país, com os objetivos de substituição acelerada das importações e geração 
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