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PREFÁCIO

Produto de um prolongado esforço de reflexão intelectual e de prática criativa no desenho e exe-
cução de políticas públicas para a saúde no Brasil, o presente livro sintetiza resultados da iniciativa 
Brasil Saúde Amanhã, conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. 

A premissa de que as políticas públicas para a saúde devem articular o avanço do conhecimento 
tecnológico com o desenvolvimento produtivo nacional e com a promoção das condições de saúde 
da nossa população conduz as reflexões aqui empreendidas. A estreita articulação desses objetivos 
é indispensável não apenas para explorar os potenciais efeitos de realimentação virtuosa entre as 
três dimensões, mas principalmente para garantir a efetividade das próprias políticas, evitando que 
fragilidades em qualquer uma delas tornem inviável alcançar os propósitos almejados nas outras duas.

De acordo com os organizadores e colaboradores deste volume, as políticas devem ser idealizadas 
com uma visão sistêmica que contemple o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde 
(CEIS) como um todo. A necessidade de uma abordagem sistêmica tornou-se evidente no início 
dos anos 2000, a partir da constatação de que as reformas de inspiração neoliberal da década de 
1990 tinham, na prática, resultado em uma profunda desarticulação das competências tecnológicas 
e produtivas e na perda de oportunidades para avançar na estruturação de um sistema público de 
saúde acorde com requisitos estabelecidos na Constituição brasileira.

Nos estudos aqui apresentados ressalta-se que o mercado mundial de bens e serviços de saúde 
evolui em uma direção que torna os objetivos perseguidos pelo Brasil extremamente desafiadores.  
A concentração crescente dos mercados, o predomínio das finanças nos negócios da saúde, os obstá-
culos legais para o acesso ao conhecimento e os acordos internacionais que reduzem cada vez mais os 
graus de liberdade dos Estados nacionais configuram tendências de mercantilizarão e desigualdade 
em aumento. 

A universalidade e a gratuidade da saúde que o Brasil almeja colocam grandes desafios para 
os formuladores de políticas públicas. É indispensável contar com recursos fiscais expressivos, com 
produção competitiva de medicamentos e de insumos para não comprometer a balança comercial, 
com competência tecnológica compatível com a autonomia nacional e com mecanismos institucionais 
ágeis e eficientes para coordenar os múltiplos atores. É necessário, portanto, construir uma trajetória 
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de desenvolvimento tecnológico, produtivo e institucional capaz de vencer os obstáculos externos e 
de superar as limitações atuais do país. Os capítulos que compõem o presente volume se debruçam 
sobre as oportunidades e as dificuldades para avançar nesse caminho.

É preciso advertir aos leitores que a relevância das constatações e reflexões apresentadas na 
obra extrapola o âmbito das políticas públicas na saúde. Na atual fase globalizada da evolução do 
capitalismo, os desafios aqui analisados estão também presentes, em maior ou menor grau, em todos 
os âmbitos de atuação das políticas públicas. A atual relação de forças entre as corporações globais, 
os Estados nacionais e a sociedade civil dificulta a execução de políticas públicas em todos os países. 
Na periferia, com Estados nacionais submetidos a severas restrições por acordos internacionais 
assimétricos, além das pressões de instituições multilaterais, de agências de avaliação de crédito e 
de entidades privadas produtoras de rankings internacionais de competitividade e de ambiente de 
negócios, as dificuldades são ainda maiores.

No capitalismo contemporâneo, com as assimetrias entre o centro e a periferia e desigualdade 
social em aumento, os desafios a vencer para promover o desenvolvimento econômico e social são 
enormes. É necessário construir alianças internas e externas sólidas que sustentem as estratégias de 
desenvolvimento. As tensões a enfrentar na formulação de políticas públicas efetivas são imensas. 
É preciso identificar oportunidades e construir alternativas que compatibilizem interesse público e 
privado, competitividade com qualidade de vida da população, rentabilidade com redução da desi-
gualdade, produção de bens e serviços em escala com sustentabilidade ambiental e integração na 
economia global com autonomia e segurança nacional.

A tarefa pode parecer inexequível, mas nos últimos anos o Brasil tem levado adiante com 
razoável sucesso um valioso processo de aprendizado na formulação de novas políticas de desenvol-
vimento. No âmbito da política industrial, a partir de 2004 o país foi se afastando progressivamente 
do falso dilema de ter que optar entre o laissez-faire e a reedição das políticas de substituição 
de importações do pós-guerra. A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) 
executada de 2004 a 2008, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do período 2008-2010 
e o Plano Brasil Maior (PBM) de 2011 a 2014 representam uma sequência importante de iniciativas 
nessa direção.

Foi realizado um processo intenso de aprendizado envolvendo atores públicos e privados, 
dirigentes e técnicos do governo, representantes de entidades empresariais e de trabalhadores, 
especialistas e representantes da sociedade civil, para identificar oportunidades e desenhar ações para 
promover o desenvolvimento tecnológico e produtivo nacional. Abandonou-se a rígida dicotomia entre 
políticas horizontais e verticais. As iniciativas tiveram foco cada vez maior na promoção da inovação 
e paralelamente os alvos tornaram-se cada vez mais seletivos, evoluindo de grandes setores na PITCE 
para aspectos diferentes da competitividade na PDP e no PBM. Foram desenhados programas para 
enfrentar desafios específicos, na saúde, nos biocombustíveis, na microeletrônica e nos equipamentos 
da defesa, entre outros. Foram idealizados novos arranjos institucionais cooperativos, como a Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Emprapii) e o programa Inova Empresa, visando a agilizar 
a coordenação entre as agências estatais e o setor privado.
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É cedo ainda para avaliar plenamente os resultados de todas as iniciativas. É evidente, entretanto, 
que a política industrial executada a partir de 2004 deixa um legado importante para os atores públicos 
e privados que ensaiaram novas formas de atuação conjunta para promover o desenvolvimento da 
capacidade inovadora e produtiva na indústria brasileira. As iniciativas não tiveram nem a escala nem 
o tempo suficientes para produzir mudanças estruturais na indústria, mas mostraram que é possível 
induzir novas formas de comportamento das empresas e das instituições governamentais e articular 
a política industrial com outras políticas. Mostraram, assim, que é possível alinhar a estratégia de 
desenvolvimento industrial com a redução de desigualdades e com o aumento da autonomia nacional. 

Este livro é leitura obrigatória para aqueles que procuram um caminho para a continuidade 
do desenvolvimento industrial do Brasil num mundo globalizado. Os leitores encontrarão nas suas 
páginas prova da rica experiência acumulada nos últimos anos no campo das políticas para o CEIS.  
As análises aqui apresentadas mostram que existem oportunidades que não devem ser desperdiçadas. 
O mesmo ocorre em outros segmentos do tecido industrial brasileiro. É importante que as dificuldades 
econômicas internas e externas do momento não sejam pretexto para o abandono dos esforços para 
aproveitar as oportunidades que se abrem para a indústria e para a sociedade brasileira.
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