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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da indústria farmacêutica no Brasil, em especial no estado do Ceará, teve como um 

grande impulsionador, o aumento nos investimentos para produção de farmoquímicos e farmacêuticos 

dentro do território nacional e estadual. No entanto, o Brasil ainda necessita avançar estágios básicos, 

como a integração entre os diversos atores que representam esse ramo para a geração de ideias 

inovadoras e contribuição para a resolução de entraves que barram o crescimento do segmento no 

país.  

Existem diversas formas de integrar os atores envolvidos com o segmento acima descrito, dentre elas, 

a implantação de uma plataforma virtual que agiria como um banco de dados de cursos online que 

atendam às necessidades do mercado nacional e estadual em PD&I em biofármacos, farmoquímicos 

e farmacêuticos. Além de cursos para qualificação dos profissionais da área, a plataforma também 

teria um enfoque na divulgação de informações relevantes do segmento como uma estratégia no 

processo de integração de toda a cadeia de atores envolvida com esse ramo da Saúde. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Os múltiplos sistemas de integração online dos diversos atores do setor da Saúde encontram-se, em 

sua maioria, desarticulados. Existe, ainda, uma ineficiência em aglutinar os recursos (humanos, técnicos 

e logísticos) disponíveis no Ceará, causando uma duplicação de esforços desnecessária e dispendiosa 

para todos os atores envolvidos no segmento de biofármacos, farmoquímicos e farmacêuticos.  

A plataforma, além de suprir as lacunas acima citadas, também gerará uma visão global do estado no 

segmento de biofármacos, farmoquímicos e farmacêuticos. A estruturação e implementação da 

plataforma digital em Saúde irá utilizar de inteligência competitiva para disponibilizar os cursos de 

qualificação dos profissionais e divulgar as informações relacionadas ao segmento de biofármacos, 

farmoquímicos e farmacêuticos, agindo como uma ferramenta de integração estratégica para 

alavancar, em um futuro próximo, esse ramo da Saúde no estado do Ceará. 

Com o objetivo de propor a criação de uma plataforma digital de integração para o setor da Saúde, 

este projeto, elaborado por um grupo de especialistas do setor na primeira reunião do projeto 

Masterplan da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, está ligado diretamente e indiretamente 

às ações propostas no roadmap do setor, de acordo com o quadro abaixo: 
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Ações diretamente contempladas Ações indiretamente contempladas 

Articular e promover interação entre 

universidades, centros de tecnologia e 

indústrias para potencializar a capacidade 

interna de PD&I 

Estimular desenvolvimento de redes de 

cooperação técnica e plataforma de interação 

virtual de PD&I em fármacos e biofármacos 

 

Criar sistema online integrado com informações 

e dados das linhas de pesquisa realizadas no 

Estado 

Fortalecer programas internos de qualificação 

profissional 

Mapear continuamente e divulgar cursos 

existentes no Estado para o segmento 

Fortalecer programas de atração à carreira 

profissional na indústria 

Mapear demanda por profissionais do 

segmento 

 

 

Vale ressaltar ainda que este projeto pretende contribuir para o alcance da visão de futuro construída 

pelos especialistas do setor no painel da Rota Estratégica Setor Saúde, a saber: “Polo biofármaco, 

farmoquímico e farmacêutico integrado, competitivo e sustentável”. 

 

3. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral deste projeto é: Desenvolver e disponibilizar, continuamente, plataforma integrativa 

dos stakeholders do ramo de biofármacos, farmoquímicos e farmacêuticos, promovendo o 

desenvolvimento desse setor da saúde em até 2 anos. 

Como objetivos específicos: 

 Criar um ambiente virtual para coleta, análise, sistematização e divulgação de informações 

sobre o setor de biofármacos, farmoquímicos e farmacêuticos; 

 Realizar alianças entre diversos atores para fomentar a coleta e divulgação de informações 

estratégicas; 

 Adquirir bases de dados e softwares de coleta e processamento de dados. 
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4. ESPECÍFICAÇÃO 

4.1. Requisitos  

Para que a plataforma integrativa tenha um efetivo funcionamento e impacto, lista-se, a seguir, os 

requisitos mínimos: 

 Necessita de uma equipe de curadoria qualificada e bem representativa (multisetorial); 

 Deve ser de fácil acesso e atrativa aos stakeholders; 

 Deve ser ancorada na Federação das Indústrias do Estado do Ceará; 

 Precisa ser habilitada para celulares, tablets, computadores, etc; 

 Necessita de recurso humano qualificado para desenvolver e alimentar a plataforma; 

 Precisa haver vagas obrigatórias das entidades de fomento na curadoria; 

 Deve possuir mecanismo de busca de informações permanentes dos stakeholders; 

 Deve possuir infraestrutura disponível; 

 Necessita de mecanismos de marketing e divulgação constantes. 

4.2. Premissas 

Além disso, este projeto lida com algumas premissas, a saber: 

 A plataforma integrativa precisa ter o apoio e financiamento da FIEC; 

 A curadoria responsável deve possuir disponibilidade de tempo para administrar a plataforma.  

 

4.3. Restrições 

As restrições deste projeto são apresentadas a seguir: 

 A equipe de recursos humanos e a curadoria responsável necessitam de tempo disponível para 

administrar a atualizar a plataforma integrativa; 

 Deve existir financiamento suficiente para a implantação e a manutenção da plataforma 

integrativa; 

 A equipe responsável pela implantação e manutenção da plataforma deve ser qualificada para 

tal serviço. 
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5. MAPEAMENTO DE ATORES 

Os atores mais indicados a participarem da plataforma integrativa são apresentados no quadro a 

seguir: 

Atores 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC 

Instituições de Ensino Superior – IES 

Instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Empresas do setor 

Bancos e agências de fomento 

Profissionais da área 

Governo Federal (Ministério da Saúde) 

Governo Estadual 

Governo Municipal 

Profissional de relações públicas e marketing 

Equipe de gestão (conselho curador) 

 

6. LEVANTAMENTO DE RISCO DO PROJETO 

Os riscos mensuráveis da plataforma integrativa são apresentados no quadro a seguir com suas 

possíveis causas e prováveis efeitos: 

Risco Causas possíveis Efeitos prováveis 

1. Não ter o apoio e 

financiamento da FIEC 

Recursos escassos Encerramento do Projeto 

Federação não se interessar 

pela proposta 
Enfraquecimento do Projeto 

2. Curadoria responsável não 

possui disponibilidade de tempo 

para administrar a plataforma 

Representantes da curadoria 

terem muitos compromissos 

diários; 

Enfraquecimento do Projeto 
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Não existe a priorização da 

administração da plataforma 

pelos representantes  

Enfraquecimento do Projeto 

 

 

7. COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

8. MONITORAMENTO 

9. ARTEFATOS DO PROJETO 

 Plano de Comunicação 

 Plano de Risco 

 Plano de Gerenciamento de Escopo do Projeto 

10. CRONOGRAMA 

 

 

  

30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018

Realizar alianças entre diversos atores para fomentar o
projeto

Adquirir bases de dados e softwares de coleta e
processamento de dados

Criar uma platarfoma virtual para  informações sobre o
setor
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