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A Política Industrial na 
, 

Area Farmacêutica 

Pedro Uns Palmeira Filho a experiência do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 
Farmacêutica (Profarma) - resultados 

Luciana Xavier de Lemos Capanema 

e expectativas 

Em maio de 2003, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) instalou o Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica, com o 

objetivo de incrementar a produção de medicamentos e fármacos, bem como de facilitar 

o acesso da população a medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde (MS). O

Fórum, desde então, tornou-se o espaço de discussão das políticas de governo relacio

nadas a essa cadeia e tem coordenação compartilhada do MDIC e do MS. Além dos repre

sentantes ministeriais, conta com a participação de atores fundamentais ao processo de

construção de um cenário positivo para a indústria farmacêutica nacional, dentre eles:

o órgão regulador do setor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); os órgãos

financiadores públicos, ou seja, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Banco do

Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI); o setor produtivo público e privado, por meio

de representação direta ou associações de classe representativas; e as representações

dos trabalhadores.

Em março de 2004, o MDIC lançou as diretrizes da Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior (PITCE) brasileira (Brasil, 2003). Essas diretrizes consideram as 

políticas de governo voltadas para a indústria como um conjunto integrado, articulando 

simultaneamente o estímulo à eficiência produtiva, ao comércio exterior, à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico como vetores dinâmicos _da atividade industrial. 
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