
Princípios de Guia da PATH para  
a Colaboração do Setor Privado

A PATH cria soluções sustentáveis e culturalmente relevantes que permitem que comunidades 
no mundo inteiro quebrem longos ciclos de saúde deficiente. Nossa missão é de melhorar 
a saúde das pessoas ao redor do mundo ao avançar tecnologias, fortalecer sistemas e encorajar 
comportamentos saudáveis.

A colaboração—incluindo a colaboração com o setor privado—é um elemento fundamental na 
abordagem da PATH. Nosso objetivo para a colaboração do setor privado é conseguir o máximo 
de benefícios sustentáveis para a saúde pública pelo engajamento de colaboradores do setor 
privado ao aplicarem suas forças de desenvolvimento, manufatura e distribuição na direção 
de tecnologias inovadoras , que com a ausência do envolvimento da PATH, não seria uma 
prioridade do setor privado.

Propósito e Escopo
A PATH desenvolveu esses Princípios de Guia para a Colaboração do Setor Privado para:

Articular políticas institucionais fundamentais e posições relacionadas com as •	
colaborações da PATH com companhias do setor privado.
Dar ao pessoal da PATH uma direção no gerenciamento de colaborações do setor privado.•	
Dar aos colaboradores do setor privado atuais e potenciais uma descrição sumária das •	
perspectivas e expectativas da PATH para a colaboração.

A diretoria e o presidente da PATH endossam totalmente esses princípios. Os princípios 
transmitem tanto a direção ampla quanto as especificações que eles esperam de todos os 
grupos da PATH que formam colaborações com o setor privado.

Esses princípios dirigem-se primariamente aos seguintes tipos de colaborações:
Transferência de tecnologia desenvolvida e de propriedade da PATH. A PATH desenvolve a 
tecnologia na própria empresa e transfere a propriedade intelectual para o colaborador do 
setor privado para o desenvolvimento, a manufatura e a distribuição adicionais.
Apoio da PATH para o desenvolvimento do produto de um colaborador. A PATH dá recursos 
ou conhecimentos especializados significativos (como financiamento, gerenciamento, co-
desenvolvimento e assistência com estudos clínicos) ao colaborador do setor privado a fim de 
apoiar o desenvolvimento de um produto do colaborador.
Apoio da PATH para a introdução do produto de um colaborador. A PATH apóia e/ou 
empreende atividades significativas de programação (como experimentos de campo, estudos 
epidemiológicos e programas de defesa) que demonstram e comunicam o valor de saúde 
pública de um produto produzido por um colaborador do setor privado.



Princípios para a Colaboração do Setor Privado 
A fim de alcançarmos a nossa missão enquanto preservamos a integridade e o status da PATH 
como uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e financiada pelo público, 
as colaborações com companhias do setor privado devem ser consistentes com os seguintes 
princípios.

Vínculo nítido com a Missão
As colaborações da PATH com companhias do setor privado devem levar a um impacto 
positivo na disponibilidade, acessibilidade e preço acessível de produtos de saúde 
importantes para programas de saúde pública em países em desenvolvimento.

Ao estimarmos se uma colaboração proposta pelo setor privado tem um vínculo com a missão e 
um impacto suficientes, a PATH considera as seguintes questões fundamentais: 

Disponibilidade: A PATH e os colaboradores criaram um programa de desenvolvimento de 
produto que é suficientemente rigoroso, financiado e priorizado para prover uma oportunidade 
razoável para o sucesso?
Accessibilidade: A PATH e os colaboradores conceberam um plano de manufatura e
de distribuição que pode gerar quantidades suficientes do produto pelos canais apropriados
a fim de atender claramente a necessidade da demanda do setor público em países em 
desenvolvimento?
Preço acessível: A PATH e os colaboradores discutiram abertamente e concordaram com uma 
abordagem de preços do produto que pode resultar na sua adoção ampla em programas do 
setor público de países em desenvolvimento por um tempo razoável através da compra pelos 
governos locais ou pelo apoio de agências doadoras internacionais?

Devido ao fato de que a PATH é uma organização sem fins lucrativos que opera seguindo 
as leis tarifárias americanas, é importante documentar as doações orientadas à missão e os 
comprometimentos do colaborador do setor privado.

A PATH alcança isso ao desenvolver comprometimentos apropriados pelo colaborador do setor 
privado para aumentar a disponibilidade, a acessibilidade e o preço acessível da tecnologia em 
programas de saúde pública em países em desenvolvimento. Cada colaboração requererá que 
a PATH e a companhia do setor privado explorem uma variedade de abordagens , incentivos e 
mecanismos para alcançarem um relacionamento balanceado com o propósito de tanto o bem 
público, quanto os objetivos comerciais.

Reconhecimento das Necessidades do Setor Privado
Ao colaborar com uma companhia do setor privado, a PATH deve reconhecer a necessidade 
da companhia de benefícios comerciais a fim de assegurar um comprometimento 
sustentável à colaboração.

Os objetivos da PATH de disponibilidade, acessibilidade e preço acessível dos produtos para 
programas de saúde de países em desenvolvimento provavelmente serão alcançados se as 
expectativas da PATH do colaborador do setor privado forem realistas e estruturadas para levarem 
em consideração muito fatores, por exemplo:

A legitimidade da necessidade da companhia do setor privado de buscar lucro a fim de •	
assegurar a sustentabilidade do fornecimento do produto.



O reconhecimento do âmbito total de custos necessários desde o desenvolvimento do produto •	
até a sua comercialização.

Definição clara de Papéis, Responsabilidades e Expectativas
Em todas as colaborações, a relação entre a PATH e a companhia do setor privado deve ser 
claramente definida por um documento apropriado por escrito ou um contrato.

Esses contratos devem cobrir, no mínimo, a seguinte informação:
Os objetivos da colaboração, os papéis e responsabilidades de cada parceiro e os resultados •	
esperados.
A prestação de contas e o desempenho por marcos que serão usados para assegurar que os •	
objetivos da colaboração sejam alcançados.
Um gerenciamento claramente definido e uma estrutura decisória da colaboração.•	
Um processo claramente exposto para monitoramento, avaliação e término da colaboração.•	

Colaboração Transparente
Como a PATH é uma organização financiada pelo público, é preciso manter um nível de 
transparência em suas colaborações com o setor privado.

Ao mesmo tempo, a PATH entende as necessidades comerciais de seus colaboradores do setor 
privado e irá preencher os requisitos para manter a confidencialidade de direitos de propriedade de 
negócios, projetos, e informações do produto. Para todas as colaborações com as companhias do setor 
privado, a PATH precisa ser capaz de revelar, no mínimo:

A existência da colaboração e da identidade da companhia.•	
O objetivo amplo da colaboração.•	

A PATH trabalhará com o colaborador para entrar em acordo sobre o nível apropriado da 
revelação.

Seleção Apropriada de Colaboradores
Como o sucesso de qualquer colaboração depende da seleção de um bom parceiro, a PATH 
precisa fazer uma avaliação minuciosa antes de começar uma colaboração formal com uma 
companhia.

A PATH irá:
Avaliar a reputação da companhia, o comportamento da corporação e sua viabilidade •	
econômica a fim de assegurar a compatibilidade com a missão e a reputação da PATH.
Revisar as capabilidades científicas e técnicas do colaborador para ter certeza de que elas são •	
apropriadas para a colaboração.
Assegurar que os resultados de saúde pública e o retorno do investimento no setor público •	
sejam comensuráveis com o esforço envolvido em estabelecer e manter a colaboração.



Gerenciamento de Risco Apropriado
A PATH deve avaliar cuidadosamente e gerenciar tanto os riscos instituicionais amplos 
quanto os riscos específicos do projeto ao colaborar com uma companhia do setor privado.

Exemplos de riscos que a PATH pode enfrentar incluem a responsabilidade pelo produto, perda 
financeira e dano à sua reputação. Os riscos podem ser gerenciados apropriadamente pelos seguintes 
princípios delineados neste documento, assegurando que indenizações apropriadas e mecanismos de 
vigência existam em acordos contratuais entre a PATH e os colaboradores do setor privado.

Disseminação de Resultados
Como a PATH é uma organização financiada pelo público, ela tem a obrigação fundamental 
de assegurar a disseminação de resultados de seus colaboradores do setor privado.

A PATH também reconhece a importância de ligar a disseminação dos resultados com a proteção 
apropriada da propriedade intelectual e irá trabalhar com os colaboradores do setor privado para 
alcançar esse objetivo.

Consciência de Conflitos de Interesse Potenciais
Em todas as colaborações com o setor privado, a PATH deve avaliar cuidadosamente o 
potencial de conflitos de interesse tanto percebidos quanto reais, tanto a nível institucional 
quanto individual de um membro da equipe.

A revelação proativa das relações da PATH com companhias do setor privado é fundamental para 
o gerenciamento apropriado de questões de conflito de interesses.

Assegurando Padrões Altos de Qualidade e Ética
A PATH deve assegurar que toda a colaboração em pesquisa, desenvolvimento de produto 
e atividades de introdução atenda os mais altos padrões de segurança, qualidade e 
integridade.

Em particular, a PATH coloca a maior importância no asseguramento de tratamentos éticos e 
respeitosos de participantes humanos em empenhos de pesquisa. A PATH também acredita no 
tratamento humano de animais envolvendo a pesquisa e produção.

A PATH espera que os seus colaboradores do setor privado:
Atendam padrões internacionais de boa manufatura e práticas clínicas e laboratoriais.•	
Mantenham a integridade científica em todo o trabalho colaborativo.•	
Assegurem que revisões adequadas e aprovações sejam obtidas por juntas institucionais de •	
revisão.
Siguam padrões de acordo mútuo de tratamento humano de animais.•	
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