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Caros associados,

O último ano de gestão da Diretoria presidida por 
Cleiton de Castro Marques foi marcado pelo 
enfrentamento de várias questões sensíveis.

Começando pela mobilização do Sindusfarma 
em defesa da Anvisa e das regras de importação de 
medicamentos com o devido certificado de autenti-
cidade e de origem; e da firme reação à tentativa do 
governo de mudar a sistemática do Programa Farmá-
cia Popular.

Em seguida, na ação coordenada com a Casa Ci-
vil da Presidência da República que buscou mini-
mizar os impactos da greve dos caminhoneiros na 
distribuição de medicamentos em todo o território 
brasileiro.

Depois, na mobilização contrária à portaria do Mi-
nistério da Saúde que acaba com a exigência de apre-
sentação do Certificado de Boas Práticas de Fabrica-
ção das empresas farmacêuticas que participam de 
licitações públicas.

E, finalmente, na pronta e dura manifestação da 
entidade contra o Projeto de Decreto Legislativo do 
Senado que, sem base legal, pretende revogar a pa-
tente de um medicamento para o tratamento da he-
patite C.

Todas essas ações do Sindusfarma foram desta-
cadas pelos principais veículos de comunicação do 

Nelson Mussolini
Presidente Executivo • Executive President

Dear members,

 The Board´s last year of mandate, under the chair-
manship of Cleiton de Castro Marques was marked by 
the need to deal with very sensitive issues.

This began with Sindusfarma´s mobilization to de-
fend Anvisa and the rules for the import of medication 
with the due authenticity certificate and certificates of 
origin; and the firm reaction to the government´s at-
tempt to change the Popular Drugstore Program´s way 
of operating.

Ensuing this, in a coordinated action with the Presi-
dency´s Chief of Staff Office that sought to minimize the 
impacts caused by the truck driver´s strike in medication 
distribution throughout the entire Brazilian territory.

After this, the mobilization against the Health Min-
istry´s Decree that does away with the demand to 
present a Good Manufacturing Practices Certificate 
for pharmaceutical companies participating in pub-
lic tenders.

APRESENTAÇÃO
Presentation
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And, finally, in the rapid and forceful manifestation of 
the entity against the Legislative Sphere in the Senate 
against the Draft Bill that, with no legal basis, intends 
to repeal a patent for medication against Hepatitis C.

All the Sindusfarma activities were underscored by 
the main communication vehicles in the country: Val-
or Econômico, Folha de S.Paulo, O Globo, O Estado de 
S.Paulo and Correio Braziliense, among others.

At the same time, 2018 was rich in achievements, 
such as the launch of the E-Learning Platform in Clini-
cal Research, through a partnership with ABDI; the pro-
posals set forth to the Presidency of the Republic; the 
renewal of the technical cooperation agreement with 
Anvisa; and the live broadcast, through Internet, of the 
Anvisa Regulatory Agency´s meetings, regestering an 
audience of over 4 thousand professionals throughout 
the country and abroad.

The year also had relevant achievements, such as the 
celebration of Sindusfarma´s 85th Anniversary, with the 
launch of an iconographic book about the history of the 
pharmaceutical Industry in the country; as well as the 
election of the new Board for the 2019-2021 triennium, 
under the leadership of Omilton Visconde Junior.

Not less important was the expressive mark of 355 
achieved at the end of the year In the number of mem-
ber companies and the expansion of our territorial base 
for the entity to States that do not have the represen-
tation of employers of the pharmaceutical industry and 
the change of the name to Union of the Pharmaceutical 
Products Industry – Sindusfarma.

The highlight of our activities does not stop here. In 
January, the Technical Issues and Innovation Board was 
created, under the leadership of Jair Calixto, expanding 
the attributions of the former management.

Still at the beginning of the year, new Graduation 
groups were opened at ESPM-Sindusfarma; for a brand-
new course on market access strategies geared to health 
markets, promoted by the Sindusfarma Management for 
Intelligence and Business Support that began in Feb-
ruary.

In March, the Executive Secretary of the Medication 
Chamber of Market Regulation (CMED), Leandro Safat-
le, participated at a meeting with the members, to speak 
about medication price readjustments.

In April, Anvisa director Renato Porto was at our en-
tity to present the project for a new model of the Anal-
ysis of Regulatory Impact for the agency.

In May, the international seminar on incentives for the 
development of herbal medication in Brazil was held by 

país: Valor Econômico, Folha de S.Paulo, O Globo, O 
Estado de S.Paulo e Correio Braziliense, entre outros.

Ao mesmo tempo, 2018 foi pródigo em realiza-
ções, como o lançamento da Plataforma de E-lear-
ning em Pesquisa Clínica, em parceria com a ABDI; as 
propostas apresentadas aos candidatos à Presidência 
da República; a renovação do acordo de cooperação 
técnica com a Anvisa; e as transmissões ao vivo, via 
internet, de reuniões com a Agência reguladora, que 
registraram audiência de mais de 4 mil profissionais 
em todo o país e até no exterior. 

O ano também teve acontecimentos relevantes, 
como as comemorações do 85º aniversário do Sin-
dusfarma, com o lançamento de um livro iconográfico 
sobre a história da indústria farmacêutica no país; e 
a eleição da nova Diretoria para o triênio 2019-2021, 
liderada por Omilton Visconde Junior.

Não menos importante foi a expressiva marca de 
355 empresas associadas atingida no fim do ano e a 
expansão da base territorial da entidade para Estados 
que não possuem representação patronal da indústria 
farmacêutica e a mudança de nome para Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos – Sindusfarma.

As iniciativas de destaque da entidade não para-
ram aí. Em janeiro, foi criada a Diretoria de Assuntos 
Técnicos e Inovação, sob o comando de Jair Calixto, 
ampliando as atribuições da antiga gerência.

Ainda no começo do ano, foram abertas novas tur-
mas para a Pós-graduação ESPM-Sindusfarma; e para 
o curso inédito sobre estratégias de acesso aos mer-
cados de saúde, promovido pela Gerência de Inte-
ligência e Business Support Sindusfarma, que teve 
início em fevereiro.

Em março, o secretário executivo da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), 
Leandro Safatle, participou de encontro com os as-
sociados, para falar sobre o reajuste de preços de 
medicamentos.

Em abril, o diretor da Anvisa Renato Porto esteve 
na entidade para apresentar o projeto do novo mode-
lo de Análise de Impacto Regulatório (AIR) do órgão.

Em maio, o seminário internacional sobre incen-
tivos ao desenvolvimento de medicamentos fitote-
rápicos no Brasil foi realizado por Sindusfarma e An-
visa em Brasília, no auditório da Agência, com a par-
ticipação do diretor da Agência Fernando Mendes.

Em junho, em sua 7ª edição, o Simpósio Novas 
Fronteiras Farmacêuticas nas Ciências, Tecnologia, 
Regulamentação e Sistema de Qualidade reuniu em 
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Brasília especialistas internacionais que discutiram 
os avanços e novos desafios da indústria farmacêu-
tica no Brasil e no mundo.

Ainda em junho, a entidade promoveu o workshop 
“Perspectivas e Iniciativas para Inovação Farmacêu-
tica”, que reuniu especialistas e representantes da 
ABDI, do CNPq e da Fapesp.

Em julho, foram lançados três novos manuais, so-
bre Gerenciamento de Risco, Tecnovigilância e Li-
cenciamento.

Em agosto, Governo do Paraná, Sindusfarma e o 
sindicato do varejo farmacêutico local iniciaram uma 
campanha para orientar a população daquele Estado 
sobre a destinação correta de medicamentos venci-
dos ou em desuso.

No mesmo mês, dois eventos abordaram as novi-
dades em inovação em saúde e os impactos das tec-
nologias disruptivas (indústria 4.0, IoT, Impressão 3D 
etc.) no setor farmacêutico.

Em setembro, a entidade realizou um encontro 
que apresentou as atualizações internacionais sobre 
o mercado, a produção, o controle de qualidade e os 
regulamentos de medicamentos biológicos.

Em outubro, em Brasília, especialistas internacio-
nais participaram do “Fórum em Produtos de Tera-
pias Celulares Avançadas com Foco nas Células CAR-
-T”, em evento organizado em parceria com Anvisa e 
transmitido ao vivo, via internet.

Ainda em outubro, o “Seminário Farmacovigilân-
cia: Onde estamos e para onde vamos” reuniu espe-
cialistas da Anvisa, centros de vigilância sanitária e 
de indústrias farmacêuticas em dois dias de evento. 
O encontro também foi transmitido ao vivo, via in-
ternet.

Em novembro, a Drug Information Association 
(DIA), em parceria com a entidade, realizou o wor-
kshop “Latin America Medical Information & Commu-
nication”.

Em dezembro, a Anvisa esteve mais uma vez no 
Sindusfarma para detalhar os resultados do Proje-
to de Facilitação ao Comércio Exterior (PFCE), em 
encontro promovido pelo Sindusfarma e a Abihpec.

E terminando o ano, dois trabalhos de especial in-
teresse foram publicados pela Diretoria de Assuntos 
Regulatórios: a análise “Overview of ICH Guidelines 
Acceptance in Latin America” (Visão Geral da Acei-
tação das Diretrizes do ICH na América Latina); e o 
“Guia para Boas Práticas em Informações Médicas”, 
nas versões português e inglês.

Sindusfarma and Anvisa in Brasília, at the Agency´s au-
ditorium, with the participation of the Agency´s Direc-
tor, Fernando Mendes.

In June, in its seventh edition, the Symposium New 
Pharmaceutical Frontiers in Sciences, Technology, Reg-
ulation and Quality Systems brought together interna-
tional experts in Brasília for a discussion of the strides 
and new challenges of the Brazilian pharmaceutical in-
dustry and the world.

Still in June, the entity held the workshop “Perspec-
tive and Initiatives for Pharmaceutical Innovation”, with 
the gathering of specialists and representatives of the 
ABDI, CNPq and Fapesp.

In July, three new manuals ere launched, on Risk 
Management, Techno-surveillance and Licensing.

In August, the Government of Paraná, Sindusfarma 
and the Union for the local pharmaceutical retail market 
initiated a campaign to offer guidance to the population 
of that State on the correct disposal of medication in 
disuse or expired medication.

That same month, two events approached the top-
ic of novelties in innovation in health and the impact of 
disruptive technologies (4.0 Industry, IoT, 3D Printing, 
etc.) in the Pharmaceutical sector.

In September, the entity held a meeting to present 
international updates in the market, production, quali-
ty control and the regulation for biological medication.

In October, in Brasilia, international experts partici-
pated in the “Forum for Products in Advanced Cellular 
Therapy with a Focus on CAR-T Cells”, at an event or-
ganized in a partnership with Anvisa and broadcast live 
through Internet.

Still in October, the “Pharmaco-surveillance Seminar: 
Where are we and where are we heading” brought togeth-
er specialists from Anvisa, sanitary health surveillance 
centers and the pharmaceutical industries for a two-day 
event. This event was also broadcast live via Internet.

In November, the Drug Information Association (DIA), 
in partnership with the entity, held the workshop “Latin 
America Medical Information & Communication”.

In December, Anvisa was once again at Sindusfarma 
to detail the results of the PFCE Project, to Facilitate 
Foreign Trade, at a meeting promoted by Sindusfarma 
and Abihpec.

To finish the year, two special interest documents 
were published by the Regulatory Issues Board: the 
analysis “Overview of ICH Guidelines Acceptance in Lat-
in America”, in English; and the Good Practices Guide-
lines In Medical Information”, in Portuguese and English.
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A entidade também defendeu com vigor os inte-
resses do setor no âmbito da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias do SUS (Conitec), do 
Conselho Consultivo da Anvisa e do Conselho Na-
cional de Saúde (CNS). 

Na condição de membro titular do CNS, o presi-
dente executivo do Sindusfarma teve seu trabalho na 
gestão 2016-2018 reconhecido com um diploma de 
mérito conferido pelo Ministério da Saúde, “tendo 
em vista o seu caráter de alta relevância pública em 
favor do Sistema Único de Saúde no Brasil”.

Além das iniciativas destacadas acima, o Sindusfar-
ma promoveu grandes e tradicionais eventos. Os XII 
Jogos Sindusfarma congregaram mais de 2 mil atletas 
de 18 empresas, durante oito meses de competições.

As concorridas cerimônias do 42º Prêmio Lupa de 
Ouro, para as melhores campanhas e os melhores 
profissionais de marketing da indústria farmacêu-
tica; e do Prêmio Sindusfarma de Qualidade, para 
os melhores fornecedores e prestadores de serviço 
do setor, lotaram a casa de espetáculos Tom Brasil.

Por fim, registrem-se os milhares de profissionais 
que participaram, ao longo do ano, de plenárias, gru-
pos de trabalho e comissões organizados pela entida-
de; e dos workshops, seminários e palestras do Pro-
grama Educacional Sindusfarma (PES).

Como o extenso relato das próximas páginas de-
monstra, foi mais um ano intenso, no qual o Sindus-
farma reafirmou seu compromisso histórico com o 
setor. Uma postura que a nova Diretoria, recém-em-
possada, pretende manter e reforçar, em prol do de-
senvolvimento da indústria farmacêutica instalada 
no país.

Cordialmente,

Nelson Mussolini

The entity also advocated vigorously for the inter-
ests of the sector within the National Commission for 
the Incorporation of Technologies of the SUS (Conitec), 
from the Anvisa Consultative Council and the National 
Health Council (CNS).

As a full member of the CNS, the Sindusfarma Exec-
utive President had his work in the 2016-2018 mandate 
acknowledged with a diploma of merit by the Health Min-
istry, “considering the top and public relevance this has 
for the Sole Health System – SUS of Brazil”.

Besides the initiatives highlighted above, Sindusfar-
ma promoted the traditional large events as usual. The 
XII Sindusfarma Games brought together more than 
2 thousand athletes from 18 companies during eight 
months of competitions.

The ceremonies with a large audience for the 42º 
Lupa de Ouro Award, for the best campaigns and mar-
keting professionals in the pharmaceutical industry; that 
of the Sindusfarma Quality Award, for the best suppliers 
and service renderers of the sector, crowded the Tom 
Brasil Hall. 

Finally, we would like to mention the thousands of 
professionals who participated, throughout the year in 
the plenaries, work groups and commissions organized 
by the entity; and the workshops, seminars and lectures 
from the Sindusfarma Educational Program (PES).

As the extensive report of the coming pages shows, 
this was another very intense year in which Sindusfar-
ma reaffirmed its historical commitment with the sec-
tor. This is a stance that the new Board, that took office 
recently, intends to maintain and reinforce, thus favor-
ing the development of the pharmaceutical industry in 
the country.

Cordially,

Nelson Mussolini
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E L E I Ç Ã O   D A   D I R E T O R I A   PA R A   O   T R I Ê N I O 
2 0 1 9 - 2 0 2 1

A diretoria encabeçada por Omilton Visconde 
Jr. foi eleita para dirigir o Sindicato da Indús-
tria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfar-

ma) no triênio 2019-2021. A chapa única, composta 
por executivos de laboratórios nacionais e interna-
cionais, recebeu 99% dos votos no pleito realizado 
no dia 6 de dezembro de 2018.

Com presença do ministro da Saúde, 
Sindusfarma empossa nova diretoria
A nova Diretoria do Sindusfarma tomou posse na 
noite de 14 de fevereiro de 2019, em cerimônia que 
contou com as presenças do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, do secretário de Ciência, Tecno-
logia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, 
Denizar Vianna, e do diretor da Anvisa Renato Porto.

Omilton Visconde Jr. assumiu a presidência da en-
tidade para o triênio 2019-2021. Formada por execu-
tivos de empresas nacionais e internacionais, a Dire-
toria tem 12 membros.

Em seu discurso de posse, Omilton disse que o 
Brasil tem uma nova oportunidade de trocar a super-
ficialidade de ações do passado por ações estrutu-
rantes que acelerem o desenvolvimento social, eco-
nômico e tecnológico do país.

“Para tanto, são necessárias políticas de Estado con-
sistentes e de longo prazo, compatíveis com os ciclos 
de desenvolvimento do setor, que se baseiam em in-
vestimentos vultosos e constantes e projetos de longa 
duração”, afirmou o novo presidente do Sindusfarma.  

DIRETORIA SINDUSFARMA
Sindusfarma Board

Omilton listou as medidas que o Sindusfarma con-
sidera prioritárias para melhorar a saúde pública e 
fortalecer a indústria farmacêutica instalada no país, 
entre elas a revisão do modelo de regulação de pre-
ços de medicamentos; a redução da carga tributária; 
e a reestruturação do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI).

Falando em nome do Ministério da Saúde, Deni-
zar Vianna disse que o governo pretende estimular 
a inovação incremental por meio de uma correta 
precificação. 
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“Temos que evoluir na metodologia da inovação 
incremental, porque a inovação disruptiva traz de 
forma muito clara o resultado; mas quando a gente 
lida com inovações incrementais que beneficiam o 
paciente e impactam no desfecho clínico, isso tem 
que ser reconhecido e precificado adequadamente; 
vamos ter esse alinhamento com a CMED no senti-
do de avançar nessa discussão, para que, de forma 
propositiva, essas métricas sejam adequadamente 
utilizadas nesse processo”, afirmou o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Mi-
nistério da Saúde.

Denizar também disse que o Ministério da Saúde 
vai aperfeiçoar o sistema de incorporação de tecno-
logias no SUS e o modelo de Parcerias de Desenvolvi-

mento Produtivo (PDPs). “Se eu tivesse que sintetizar 
o compromisso que tenho hoje com o ministro Man-
detta, diria que é poder avançar no acesso da popula-
ção às novas tecnologias, mas de forma sustentável”.

Em seu discurso de despedida da presidência, 
Cleiton de Castro Marques destacou o crescimento 
do número de empresas associadas durante seus seis 
anos de gestão à frente do Sindusfarma – de 156 para 
361 – e os mais de 76 mil profissionais que frequen-
taram as atividades da entidade entre 2013 e 2018.

“É um atestado da utilidade e relevância dessas 
ações para o dia-a-dia da cadeia produtiva farma-
cêutica. E uma prova de que o crescente reconhe-
cimento alcançado pelo Sindusfarma não é casual”, 
disse Cleiton.

N O VA   D I R E T O R I A   D O   S I N D U S FA R M A

N E W   S I N D U S FA R M A   B O A R D
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Mercado farmacêutico

I N T R O D U Ç Ã O

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêu-
ticos (Sindusfarma) esclarece que, desde julho 
de 2015, com o intuito de divulgar os números 

de mercado mais próximos da realidade praticados 
pelo setor farmacêutico brasileiro, passou a adotar, em 
suas análises e projeções, a metodologia PPP (Pharma-
cy Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), 
do IQVIA, em substituição aos levantamentos realiza-
dos anteriormente ao período, os quais tomavam por 
base o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou 
Mercado Farmacêutico do Brasil). 

Esta mudança permitiu a segmentação do merca-
do e a demonstração do preço de compra do varejo, 
considerando os descontos médios praticados (PPP). 

Importante salientar que a mudança metodológica 
se refere aos valores de venda em reais e em dólares, 
permanecendo inalteradas as informações de vendas 
em unidades (caixas de medicamentos).

V E N D A S   P P P
Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil
Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Pur-
chase Price ou Preço de Compra da Farmácia), do IQ-
VIA, em 2018, o valor das vendas no mercado brasi-
leiro, canal farmácia, em valores correntes a preços 
fábrica com desconto e com impostos inclusos, foi 
da ordem de 62,4 bilhões de reais, 9,76% superior 
ao observado no ano de 2017. Em dólares, as vendas 

Mercado farmacêutico – Brasil (canal farmácia) PPP

Vendas em bilhões de reais (R$), dólares (US$) e de unidades (caixas) — Período: 2009 a 2018

 Vendas em bilhões de R$   Vendas em bilhões de US$   Vendas em bilhões de unidades 

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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alcançaram 17,1 bilhões, com uma redução de 3,80% 
na comparação com os resultados do ano anterior, 
devido à alta variação do dólar no período.

Quanto às unidades, foram vendidas 4,2 bilhões 
de caixas de medicamentos, o que representou um 
acréscimo de 6,56% sobre 2017, segundo o levanta-
mento do IQVIA.

No gráfico “Evolução dos Descontos Médios de 
Compra das Farmácias (PPP)”, observa-se que o va-
lor médio dos descontos, que vinha apresentando 
uma crescente alta em seu percentual nos últimos 
anos acabou demonstrando um leve recuo nos úl-
timos dois anos, partindo da ordem de 40,91% em 
2014 e alcançando o valor médio de 40,53% em 2017 
e 39,7% em 2018. 

Vendas de Medicamentos Genéricos –  
Vendas PPP
Em 2018 o valor das vendas dos medicamentos ge-
néricos no mercado brasileiro, canal farmácia, em 
valores correntes a preços fábrica com desconto e 
com impostos inclusos, foi da ordem de 8,6 bilhões 
de reais, 15,41% superior ao observado no ano de 2017. 
Em dólares, as vendas alcançaram 2,4 bilhões, com 
um crescimento de 1,02% na comparação com os re-
sultados do ano anterior. Em unidades, as vendas to-
talizaram 1,4 bilhão de caixas, 11,03% a mais do que 
no exercício anterior.

Dado relevante foi a participação das vendas dos 
medicamentos genéricos em relação ao Mercado To-
tal Farmacêutico, no canal farmácia.

Em 2009, as vendas em reais (R$) dos medicamen-
tos genéricos representavam 11,12% do total das ven-
das do mercado farmacêutico. Em 2018, a participa-
ção alcançou 13,86%. 

 PPP   PMB   Percentual de desconto geral

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Mercado total farmacêutico (canal farmácia) 

Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em reais (R$) – Período: 2012 a 2018

 Laboratórios nacionais   Laboratórios estrangeiros

Obs: dados sujeitos a retificação 
Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em unidades (caixas) – Período: 2012 a 2018
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Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

P
ar

ti
ci

pa
çã

o 
%

 n
as

 v
en

da
s

em
 u

ni
da

de
s 

(c
ai

xa
s)

2012 2013 20152014 2016 20182017

55,0
9% 4

4
,91%

58
,4

8
%

4
1,52

%

61,19%

38
,8

1%

60
,18

%

39,8
2

%

62
,51%

37,4
9%

66,0
0

%

34
,0

0
%

65,8
3%

34
,17%

Nas vendas em unidades (caixas), a participação 
saltou de 18,64%, em 2009, para 33,70%, em 2018.

Vendas por Origem dos Laboratórios
Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy 
Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), 
do IQVIA, as empresas farmacêuticas instaladas no 
Brasil, segmentadas por origem de capital (nacional 
ou estrangeiro), apresentaram a seguinte distribui-
ção percentual nas vendas em reais (R$), no período 
de 2012 a 2018 (ver gráfico).

Analisando esses números, pode-se observar que 
os laboratórios de origem nacional representavam 
42,99% das vendas em reais (R$) do mercado total 
farmacêutico no Brasil (canal farmácia), em 2012, 
passando para 48,51%, em 2018. Ao mesmo tempo, os 
laboratórios de origem estrangeira, que representa-
vam 57,01% das vendas em reais (R$), no início da sé-
rie estudada, passaram para 51,49% no ano de 2018.

Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas em 
unidades (caixas de medicamentos) no período es-
tudado. 
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Os laboratórios de origem nacional represen-
tavam 55,09% das vendas em unidades (caixas) do 
mercado total farmacêutico no Brasil (canal farmá-
cia), em 2012, passando para 66,00%, em 2018. Ao 
mesmo tempo, os laboratórios de origem estrangei-
ra, que representavam 44,91% das vendas em unida-
des (caixas), no início da série estudada, passaram 
para 34,00% no ano de 2018.

A crescente participação das vendas dos labora-
tórios de capital nacional está ligada ao aumento da 
participação no mercado dos medicamentos genéri-
cos, como demonstrado no item anterior.

Dados oficiais do Sistema de Acompanhamento de 
Mercado de Medicamentos – SAMMED
Visando trazer mais transparência e informação ao 
setor farmacêutico, a Câmara de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos – CMED publicou, em 2018, 
o Anuário Estatístico do Mercado de Medicamentos, 
referente aos dados de mercado do ano 2017. As in-
formações que constam no anuário foram baseadas 
nos dados entregues pelas próprias empresas no re-
latório de comercialização.

Diferentemente das auditorias de mercado que 
levantam informações somente do canal farmácia, 
o anuário estatístico do mercado de medicamentos, 
da CMED, abrange as vendas realizadas pelos fabri-
cantes de medicamento para todos seus respectivos 
clientes, os quais são divididos em:
• Distribuidor.;
• Estabelecimento privado de saúde;
• Farmácias e drogarias privadas;

• Governo;
• Outros destinatários.

De acordo com o anuário, a indústria farmacêu-
tica faturou, em 2016, R$ 63,5 bilhões e R$ 69,4 bi-
lhões em 2017, apresentando um crescimento nomi-
nal de 9,35%. Quanto às unidades vendidas, em 2016, 
4,5 bilhões de unidades foram comercializadas, ante 
as 4,4 bilhões comercializadas em 2017, o que repre-
sentou uma leve redução de 1,72%. A tabela abaixo, 
com a distribuição do mercado por tipo de cliente, 
ilustra essa evolução.

Outro dado que o anuário aborda são as comercia-
lizações realizadas por tipo de produto, classificados 
em 5 tipos diferentes:
• Biológico: moléculas complexas de alto peso mole-

cular obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos 
de origem animal ou procedimentos biotecnológi-
cos por meio de manipulação ou inserção de ou-
tro material genético (tecnologia do DNA recom-
binante) ou alteração dos genes que ocorre devido 
à irradiação, produtos químicos ou seleção força-
da. (Portal Anvisa);

• Específico: produtos farmacêuticos, tecnicamen-
te obtidos ou elaborados, com finalidade profi-
lática, curativa ou paliativa não enquadrados nas 
categorias de medicamento novo, genérico, simi-
lar, biológico, fitoterápico ou notificado e cuja (s) 
substância (s) ativa (s), independente da natureza 
ou origem, não é passível de ensaio de bioequi-
valência, frente a um produto comparador. (Por-
tal Anvisa);

Tipo de cliente
Faturamento Unidades

2016 2017 Cresc. (%) 2016 2017 Cresc. (%)

Distribuidor 36.617.445.483 39.041.246.900 6,62% 3.092.460.505 3.150.539.856 1,88%

Estabelecimento 
privado de saúde

4.374.071.899 4.388.501.748 0,33% 173.849.453 160.901.351 –7,45%

Farmácias 
e drogarias 
privadas

12.159.205.006 12.693.416.192 4,39% 790.128.813 780.466.624 –1,22%

Governo 9.719.138.198 12.084.889.854 24,34% 390.687.215 215.339.588 –44,88%

Outros 
destinatários

677.584.336 1.279.097.690 88,77% 76.814.801 138.824.100 80,73%

Total 63.547.444.921 69.487.152.384 9,35% 4.523.940.787 4.446.071.519 –1,72%

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos  
Nota: dados processados em julho 2018
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• Genérico: contém o mesmo princípio ativo, na 
mesma dose e forma farmacêutica, é adminis-
trado pela mesma via e com a mesma posologia 
e indicação terapêutica do medicamento de refe-
rência, apresentando eficácia e segurança equiva-
lentes à do medicamento de referência podendo, 
com este, ser intercambiável. A intercambialida-
de, ou seja, a segura substituição do medicamen-
to de referência pelo seu genérico, é assegurada 
por testes de equivalência terapêutica, que in-
cluem comparação in vitro, através dos estudos 
de equivalência farmacêutica e in vivo, com os es-
tudos de bioequivalência apresentados à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. (Portal Anvisa);

• Novo: utilizado para se referir a medicamentos 
novos com princípios ativos sintéticos e semi-
sintéticos, associados ou não. Quando se utiliza 
o termo “medicamento novo” sem outro comple-
mento não se está referindo, portanto, a produtos 
biológicos, fitoterápicos, homeopáticos, medica-
mentos ditos “específicos”, medicamentos isentos 

de registro, e nem tampouco a cópias (genéricos 
e similares). (Portal Anvisa);

• Similar: é aquele que contém o mesmo ou os mes-
mos princípios ativos, apresenta mesma concen-
tração, forma farmacêutica, via de administração, 
posologia e indicação terapêutica, e que é equiva-
lente ao medicamento registrado no órgão fede-
ral responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em características relativas ao 
tamanho e forma do produto, prazo de validade, 
embalagem, rotulagem, excipientes e veículo, de-
vendo sempre ser identificado por nome comer-
cial ou marca. (Portal Anvisa).

Lembrando que esses dados representam o mer-
cado total de medicamentos no Brasil, consolidando 
as informações de todos os clientes/canais de dis-
tribuição. Vale ressaltar o desempenho, fora da cur-
va, dos medicamentos biológicos, os quais apresen-
taram um crescimento do faturamento de 26,92% e 
uma redução de 21,14% das unidades comercializa-

Tipo de  
produto

2016

Apresentações cadastradas  
com comercialização

Faturamento (R$) Apresentações comercializadas

Biológicos 491 R$ 12.141.395.955 213.233.066

Específicos 925 R$ 3.773.305.518 494.527.720

Genéricos 4.193 R$ 8.581.021.119 1.464.433.375

Novos 2.657 R$ 25.030.110.542 925.714.868

Similares 4.532 R$ 14.021.611.788 1.426.031.757

Total 12.798 R$ 63.547.444.922 4.523.940.786

Tipo de  
produto

2017

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

Cresc. (%) Faturamento (R$) Cresc(%)
Apresentações 

comercializadas
Cresc. (%)

Biológicos 530 7,94% R$ 15.409.519.216 26,92% 168.158.976 –21,14%

Específicos 932 0,76% R$ 3.955.087.008 4,82% 469.676.032 –5,03%

Genéricos 4.202 0,21% R$ 9.380.233.596 9,31% 1.540.478.464 5,19%

Novos 2.732 2,82% R$ 26.573.833.269 6,17% 905.124.832 –2,22%

Similares 4.409 –2,71% R$ 14.168.479.294 1,05% 1.362.633.216 –4,45%

Total 12.805 0,05% R$ 69.487.152.384 9,35% 4.446.071.520 –1,72%

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos  
Nota: dados processados em julho/2018
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das, dados que confirmam a nova tendência do mer-
cado farmacêutico que são os medicamentos bio-
lógicos, os quais apresentam preços mais elevados.

Quanto à representatividade de cada produto 
no mercado em 2017, as apresentações classifica-
das como Novas, foram as que apresentaram maior 
participação sobre o valor total faturado, 38,24% 
do mercado. A participação dos medicamentos ge-
néricos se destacou em 2017, apresentando a maior 
participação sobre as unidades vendidas, 34,65% 
do mercado.

Nível de Utilização da Capacidade Instalada
Segundo levantamento realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, a utilização média da 
capacidade instalada da Indústria de Transformação 
no Brasil atingiu o valor médio de 77,57% em 2018, 
ficando acima do patamar observado no ano ante-
rior. A Indústria de Produtos Farmacêuticos atingiu 
no mesmo período o valor médio de 76,63% de sua 
capacidade, ficando, no período, abaixo da média da 
Indústria de Transformação. Em relação ao ano ante-
rior, houve um incremento de 0,8 ponto percentual.

Participação sobre o mercado total

Tipo de 
produto

2016 2017

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

Faturamento 
(R$)

Apresentações 
comercializadas

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

Faturamento 
(R$)

Apresentações 
comercializadas

Biológicos 3,84% 19,11% 4,71% 4,14% 22,18% 3,78%

Específicos 7,23% 5,94% 10,93% 7,28% 5,69% 10,56%

Genéricos 32,76% 13,50% 32,37% 32,82% 13,50% 34,65%

Novos 20,76% 39,39% 20,46% 21,34% 38,24% 20,36%

Similares 35,41% 22,06% 31,52% 34,43% 20,39% 30,65%

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos 
Nota: dados processados em julho/2018

Utilização média da capacidade instalada – Brasil

Indústria de transformação e de produtos farmacêuticos – Período: 2006 a 2018

 Indústria de transformação   Produtos farmacêuticos

Fonte: Confederação Nacional da Indústria • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Salienta-se que o complemento de 100% repre-
senta o nível médio de ociosidade.

Expectativas de evolução do Mercado 
Farmacêutico no Brasil
Influenciado pelo novo ciclo político que se inicia, 
o ano de 2019 começa com a confiança em alta dos 
agentes econômicos e das famílias. Para o setor far-
macêutico, assim como para o conjunto do país, a 
notícia não poderia ser melhor.

Em razão disso, as expectativas de evolução das 
vendas do Mercado Farmacêutico no Brasil são as 
mais otimistas. Nos anos anteriores, o crescimen-
to médio nominal das vendas esteve em 10% ao ano. 
Para 2019, estima-se que o crescimento volte a atin-
gir esse patamar, diferentemente de 2018.

Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial
Segundo os dados do IQVIA, as vendas no mercado 
farmacêutico mundial, no ano de 2018, deverão ficar 

em torno de US$ 1,2 trilhão. Em termos de ranking 
dos mercados mundiais, o Brasil, que ocupava o 8º 
lugar em 2013, passou a ocupar a 7° posição em 2018 
e as expectativas são que passará para o 5° lugar em 
2023. Em 2018, o Brasil representou aproximadamen-
te 2,6% do mercado farmacêutico mundial, ocupando 
o 7° lugar no ranking.

P R E Ç O S
Em 31 de março de 2018, os medicamentos, sob o 
regime de controle de preços, tiveram reajuste de 
2,84%, 2,47% e 2,09% para os níveis 1, 2 e 3, respec-
tivamente, ficando os preços inalterados por 12 me-
ses, conforme os termos da Lei 10.742/03.  

O IPCA, um dos componentes da fórmula de cál-
culo do reajuste de medicamentos, ficou em 2,84%, 
no período de março de 2017 a fevereiro de 2018, e o 
fator de produtividade em 0,75%. 

O fator de ajuste de preços relativos entre setores 
(Fator Y) foi calculado em 0,0%.

Ranking dos mercados mundiais US$

Rank 2013 Rank 2018 Rank 2023

1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos

2 China 2 China 2 China

3 Japão 3 Japão 3 Japão

4 Alemanha 4 Alemanha 4 Alemanha

5 França 5 França 5 Brasil

6 Itália 6 Itália 6 Itália

7 Reino Unido 7 Brasil 7 França

8 Brasil 8 Reino Unido 8 Reino Unido

9 Espanha 9 Espanha 9 Índia

10 Canadá 10 Canadá 10 Espanha

11 índia 11 Índia 11 Canadá

12 Coreia do Sul 12 Coreia do Sul 12 Rússia

13 Austrália 13 Rússia 13 Coreia do Sul

14 Rússia 14 Austrália 14 Turquia

15 México 15 México 15 Argentina

16 Arábia Saudita 16 Polônia 16 Austrália

17 Polônia 17 Turquia 17 México

18 Bélgica 18 Arábia Saudita 18 Polônia

19 Holanda 19 Argentina 19 Arábia Saudita

20 Suíça 20 Bélgica 20 Vietnã

Fonte: IQVIA Market Prognosis, set./2018; IQVA Institute, dez. 2018



S I N D U S F A R M A22

Com esses índices, o reajuste médio anual do pre-
ço de medicamentos ficou em 2,43%, resultado da 
ponderação com base nas informações de mercado 
do IQVIA. Comparativamente, esse valor ficou abai-
xo de 2,63%, calculado em 2017.

Na pesquisa realizada pelo IBGE, para apurar as 
variações do IPCA – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, observam-se os seguintes re-
sultados:

A evolução do IPCA Geral, compreendendo os 
gastos com alimentação e bebidas, habitação, ar-
tigos de residência, vestuário, transportes, saúde 
e cuidados pessoais, educação e comunicação, no 
período acumulado de 2001 a 2018, alcançou o va-
lor de 203,01%. Nesse mesmo período, a variação do 
IPCA de Produtos Farmacêuticos atingiu 159,81%.

Na comparação do agregado dos itens que com-
põem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), da pesquisa do IBGE, ante o grupo 
que compõe os Produtos Farmacêuticos, observa-
se que os preços ao consumidor dos medicamentos 
estiveram 21,28% abaixo dos preços ao consumi-
dor em Geral, no período de 2001 a 2018. Impor-
tante salientar que a série tem como comparação 
2001, ano em que passou a vigorar o controle de 
preços dos medicamentos, sistemática que per-
dura até hoje.

TA X A   D E   C Â M B I O   E   TA R I FA   D E   E N E R G I A 
E L É T R I C A
O ano de 2018 fechou com um dólar comercial 
(Ptax/venda) no valor de R$ 3,875, contra R$ 3,308 
de 31/12/2017. 

Na comparação do valor do dólar (US$) em rela-
ção ao real (R$), no último dia útil de 2018, verifica-
se que a moeda americana valorizou 17,13%. ao lon-
go do ano. Contudo, ao considerar os últimos cinco 
anos, a desvalorização do real (R$) perante o dólar 
(US$) atingiu 89,6%.

Já o custo médio da tarifa de energia elétrica do 
setor industrial, ficou mais cara em 2018. Com valores 
publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, o valor médio da tarifa no setor industrial 
cresceu cerca de 8,16% para o período.

Fazendo-se uma comparação entre a tarifa média 
de energia elétrica em dezembro/2018 (R$ 638,81) e 
o custo dessa mesma tarifa em dezembro/2003 (R$ 
172,10), houve um aumento de 271,19%, ante o cresci-
mento do IPCA, no mesmo período, de 128,78%

Importante lembrar que tanto os custos da tarifa 
de energia elétrica quanto o valor do dólar (US$) im-
pactam fortemente no cálculo do fator de ajuste de 
preços relativos entre setores (Fator Y), do reajuste 
anual de preços, assunto já tratado no item 2.2 Pre-
ços, deste relatório.

 iPCA – Geral   IPCA – Produtos farmacêuticos

Fonte: IBGE
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Taxa de câmbio – R$/US$

Dólar comercial venda, valor no último dia útil do mês – Período: dezembro de 2013 a dezembro de 2018
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Tarifa média de fornecimento de energia elétrica (com tributos) – Setor industrial

Período: dezembro de 2003 a dezembro de 20018

Fonte: ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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C O M É R C I O   E X T E R I O R
Exportações
As vendas de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 
da NCM) para o mercado externo alcançaram, em 
2018, o montante de 1,19 bilhão de dólares, um pou-
co abaixo das expectativas iniciais de projeção para 
o ano.

Comparativamente ao ano de 2017, as exportações 
de produtos farmacêuticos reduziram 4,86%. 

Analisando a participação das exportações dos pro-
dutos farmacêuticos nas exportações totais brasileiras, 
o resultado de 2018 – da ordem de 0,49% – apresen-
tou uma ligeira queda, se comprado ao ano anterior. 

A participação das exportações de produtos far-
macêuticos, no Total Geral exportado pelo Brasil, 
em 2018, teve um incremento de 29%, tomando-se 
como base a participação desses mesmos produtos 
em 2003, primeiro período da série analisada.

Produtos farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM

Evolução das exportações brasileiras (em US$ bilhões FOB) – Período: 2003 a 2018
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Mercado Farmacêutico

Participação percentual das exportações de produtos farmacêuticos nas exportações totais do Brasil – Período: 2003 a 2018

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Importações
As importações de produtos farmacêuticos (Capítulo 
30 da NCM) do mercado externo, em 2018, atingiram 
o montante de 7,20 bilhões de dólares, um cresci-
mento de 9,78% na comparação com o ano anterior. 

No geral, a participação das importações de produ-
tos farmacêuticos, (Capítulo 30) na pauta das impor-
tações totais do Brasil apresentou uma ligeira queda, 
passando dos 4,35%, em 2017, para 3,97 %, em 2018.

Balança Comercial
Como pode ser observado no gráfico, o Setor de Pro-
dutos Farmacêuticos vem apresentando déficit na 

Balança Comercial. Essa característica não é exclu-
siva de nosso país, pois outras importantes nações 
também apresentam a mesma tendência.

No entanto, o que é importante destacar que no 
ano de 2018 o Setor de Produtos Farmacêuticos não 
foi o vilão do Déficit da Balança Comercial, haven-
do outros três setores em posição de “maiores im-
portadores”.

Os setores de produtos químicos orgânicos, adu-
bos e fertilizantes, de máquinas e aparelhos, possuem 
déficits comerciais significativamente maiores do que 
o de produtos farmacêuticos.

Mercado farmacêutico

Participação percentual das importações de produtos farmacêuticos nas importações totais do Brasil – Período: 2003 a 2018

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Balança comercial brasileira

Saldo comercial – Setores selecionados – Ano 2018 (US$ milhões)

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Produtos farmacêuticos – Balança comercial

Exportações e importações brasileiras – Capítulo 30 da NCM – Período: 2003 a 2018 (em US$ bilhões FOB)

 Exportações   Importações

Fonte: MDIC • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Período: 2017

Fonte: ITC Statistics • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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PA R Q U E   FA B R I L   E   A   D I S T R I B U I Ç Ã O   D O 
N Ú M E R O   D E   E M P R E G A D O S
Existem no Brasil 427 estabelecimentos fabricantes 
de medicamentos para uso humano, segundo os úl-
timos dados disponíveis da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e 
Emprego, em 31/12/2017. Esses estabelecimentos es-
tão concentrados, basicamente, nos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, respecti-
vamente, com 41%, 11%, 11% e 10%. As estatísticas de 
2018 não deverão alterar a ordem de grandeza dessa 
distribuição espacial. 

Na comparação de 31/12/2017 com o ano anterior, 
houve uma redução de 4,3% no número de estabele-
cimentos industriais. Tendo-se como base o ano de 
2008, a redução do número de fábricas atingiu 30%. 
Observa-se na tabela que somente o Estado de Goiás 

apresentou crescimento quanto a quantidade de es-
tabelecimentos farmacêuticos, quando comparado 
com o período de 2008. 

O Estado de São Paulo perdeu, nesses últimos 10 
anos, 57 estabelecimentos destinados à fabricação 
de medicamentos para uso humano.

Quanto ao número de empregados, as empre-
sas localizadas no Estado de São Paulo empregavam 
46.424 pessoas, em 31/12/2017, representando 55% 
de todo o contingente de trabalhadores integrantes 
dos levantamentos da RAIS, no Brasil. 

Os dados da RAIS confirmam que o Estado de São 
Paulo continua sendo o principal polo industrial da 
indústria farmacêutica, no Brasil.

Para o ano de 2018, analisando-se os dados dispo-
nibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados em 
Desempregados – CAGED, é possível constatar que 

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de estabelecimentos por unidade da Federação – Período: 2008 a 2017 

UF
Período Variação % 

2017 sobre 
20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

São Paulo 231 216 205 195 183 190 187 181 180 174 –24,68%

Goiás 40 44 41 39 38 50 42 40 43 43 7,50%

Rio de Janeiro 82 76 75 72 73 61 62 59 55 49 –40,24%

Minas Gerais 69 67 64 59 54 50 48 44 44 45 –34,78%

Paraná 27 27 26 24 23 20 19 16 17 18 –33,33%

Demais estados 161 149 139 135 136 128 116 107 107 98 –39,13%

Brasil 610 579 550 524 507 499 474 447 446 427 –30,00%

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de estabelecimentos por unidades da Federação –  
Posição: 31 de dezembro de 2017

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de empregados formais por unidades da Federação – 
Posição: 31 de dezembro de 2017

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e 
Assuntos Jurídicos

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e 
Assuntos Jurídicos
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o estado de São Paulo ainda é o que mais admite tra-
balhadores na comparação com as demais unidades 
da federação. 

São Paulo foi responsável por 51,4% das admissões 
em todo o território nacional no ano de 2018. 

As mesmas unidades da federação que mais ad-
mitem trabalhadores, dentro do setor de fabricação 
de medicamentos para uso humano, também são os 
que mais desligam funcionários dentro do setor. Nes-
te sentido, é possível observar que existe um rodí-
zio/revezamento dos funcionários dentro das indús-
trias do setor.

Firmando a recuperação da crise enfrentada pelo 
setor em 2016, no qual o saldo de admitidos foi ne-
gativo, ou seja, vagas foram fechadas, o ano de 2017 

apresentou tímido saldo positivo de 179 novas admis-
sões. Entretanto, o ano de 2018 apresentou um ex-
pressivo saldo positivo de 3.725 novas vagas, o maior 
saldo dos últimos 10 anos.

N Í V E L   D E   E M P R E G O
Com base nos dados apurados pela Pesquisa de Em-
prego da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo – FIESP, o nível de emprego industrial do se-
tor farmacêutico no Estado de São Paulo, no ano de 
2018, apresentou uma variação acumulada de 2,53% 
na comparação com o ano de 2017. 

Fazendo-se um retrospecto, o ano de 2003 apre-
sentou variação de -0,43%, no emprego industrial.  
Em 2004, houve um aumento no emprego industrial 

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de admissões realizadas, por unidades da Federação – 
Período: 2018

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de desligamentos realizados, por unidades da Federação – 
Período: 2018

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e 
Assuntos Jurídicos

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e 
Assuntos Jurídicos

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Fabricação de medicamentos para uso humano

Saldo dos admitidos no setor – Período: 2009 a 2018
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(2,69%). Em 2005, a queda foi de 0,97%. Em 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
e 2016 as variações anuais foram positivas, respecti-
vamente, 2,95%, 1,80%, 3,54%, 0,54%, 1,51%, 2,83%, 
3,87%, 2,24%, 2,13%, 0,32%, 0,09%. Em 2017, pela pri-
meira vez após 12 anos, São Paulo terminou o ano 

com um índice negativo no nível de emprego indus-
trial (-0,89%). Em 2018, o Estado apresentou uma re-
cuperação expressiva no índice do nível de emprego 
industrial, terminando o ano com uma variação acu-
mulada de 2,53%. 

A tabela seguinte ilustra estes dados:

Indústria farmacêutica no Estado de São Paulo – Nível de emprego industrial

 Variações percentuais mensais – Período: janeiro de 2000 a dezembro de 2018

Mês 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janeiro 0,47% 0,89% 0,04% 0,47% 0,73% 1,56% 0,17% 1,60% 1,82% 1,63% 0,59% 0,55% 0,73% 0,24% 0,43% 0,34%

Fevereiro 0,25% 0,40% –0,34% 0,17% 0,84% 0,11% –0,43% 0,55% 0,11% 0,22% 0,59% 1,42% 0,32% –0,66% 0,01% 0,51%

Março 0,35% 0,49% 0,02% 0,19% –0,19% –0,05% 0,12% 0,43% 0,30% 0,78% 0,25% 0,19% 0,04% 0,41% –0,15% 0,57%

Abril 0,24% 0,40% 0,01% 0,32% –0,33% 0,14% –0,36% 0,29% 0,46% 0,32% 0,52% 0,33% –0,03% 0,51% –0,02% 0,40%

Maio 0,25% 0,14% –0,01% 0,36% 0,41% –0,10% 0,37% –0,08% 0,59% 0,12% 0,29% 0,40% 0,06% 0,21% –0,07% 0,29%

Junho –0,17% 0,00% –0,36% 0,13% –0,41% 0,79% 0,27% –0,14% 0,61% 0,51% 0,36% –0,18% 0,09% 0,69% –0,29% 0,18%

Julho 0,57% 0,03% –0,07% 0,26% 0,61% 0,49% 0,01% 0,98% 0,42% 1,07% 0,48% 0,10% 0,29% 0,11% 0,15% 0,49%

Agosto –0,08% 0,35% 0,35% 0,76% 0,30% 0,28% 0,02% 0,10% 0,17% 0,34% –0,16% 0,12% 0,01% –0,12% –0,93% 0,34%

Setembro –0,09% 0,30% 0,57% 0,55% 0,81% 0,71% 0,33% –0,47% –0,09% –0,09% 0,30% 0,07% 0,41% 0,00% 0,37% 0,30%

Outubro –0,58% 0,41% 0,27% 0,30% –0,12% –0,07% 0,59% –0,85% –0,06% 0,14% 0,01% –0,11% –0,59% –0,04% 0,13% 0,07%

Novembro –0,61% –0,23% –0,24% –0,33% 0,22% 0,18% –0,38% –0,26% –0,54% –0,31% –0,02% –0,14% –0,44% 0,02% –0,20% –0,40%

Dezembro –1,02% –0,51% –1,19% –0,29% –1,08% –0,54% –0,17% –0,60% –0,97% –0,90% –0,98% –0,64% –0,58% –1,32% –0,31% –0,61%

Variação % 
acumulada  
no período *

–0,43% 2,69% –0,97% 2,95% 1,80% 3,54% 0,54% 1,51% 2,83% 3,87% 2,24% 2,13% 0,32% 0,09% –0,89% 2,53%

Fonte: Fiesp e Sindusfarma • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos 
Obs.: dados sujeitos a retificação

Indústria farmacêutica no Estado de São Paulo – Nível de emprego industrial 

Variações percentuais mensais – Período: dezembro de 2017 a dezembro de 2018

Fonte: Fiesp e Sindusfarma • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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C A R G A   T R I B U T Á R I A
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tri-
butação (IBPT), “a carga tributária brasileira não é 
apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a 
cadeia econômica”.

Os impostos, taxas e contribuições também alcan-
çam a produção, o investimento, o trabalho, a impor-
tação, a exportação etc.

No final de 2016, 3 Estados resolveram alterar a alí-
quota de ICMS vigente para inúmeros produtos, inclu-
sive medicamentos. Foram eles: Ceará, Piauí e Paraná.

Ceará e Piauí passaram a aplicar uma alíquota de 
ICMS sobre medicamento de 18%, e o Estado do Pa-
raná revogou a redução da base de cálculo de ICMS, 
chegando à uma alíquota final também de 18%. 

A tabela ilustra as Unidades da Federação que 
decidiram alterar, aumentando as suas alíquotas de 
ICMS de Medicamentos para o ano de 2017, e as que 
permaneceram inalteradas.

Para 2019, os valores das alíquotas de ICMS se 
mantiveram as mesmas do ano de 2017/2018.

O mapa das alíquotas do ICMS dos medicamen-
tos no Brasil apresenta alíquotas que variam de 12% 
a 20%.

Dentro do cenário tributário, ainda é fundamen-
tal destacar o Estado de São Paulo, que no início de 
2016 reduziu a alíquota de ICMS para medicamen-
tos genéricos de 18% para 12%, o que significou um 
grande benefício para o setor, como também para 
os consumidores de uma forma geral. Mesmo com 
a redução de alíquota de ICMS para parte do mer-
cado de medicamentos, foi possível constatar, logo 
no primeiro ano, o crescimento na arrecadação de 
ICMS para produtos farmacêuticos. Para o primeiro 
momento após alteração da alíquota de ICMS, o Es-
tado de São Paulo arrecadou em 2016 R$ 3,07 bilhões 
de reais, cerca de 2,29% a mais que 2015. Em 2018 a 
arrecadação de ICMS para produtos farmacêuticos 
no Estado de São Paulo apresentou um crescimen-
to de 6,79% em comparação com 2017. Esse aumen-
to na arrecadação tem relação direta com o maior 
acesso por parte da população aos medicamentos 
genéricos, confirmando a tese do Sindusfarma que 
ao se reduzir os impostos diretos sobre as vendas de 
medicamentos, o acesso aumenta e a arrecadação 
também cresce. Segundo os dados da IQVIA, a par-
ticipação das unidades vendidas dos medicamentos 
genéricos cresceu em todo o Estado de São Paulo, 
ultrapassando os 33,65%, em 2018.

Unidade da 
Federação

Alíquota de 
ICMS 2017 Status

Acre 17% Inalterada

Alagoas 17% Inalterada

Amapá 18% Inalterada

Amazonas 18% Inalterada

Bahia 18% Inalterada

Distrito Federal 17% Inalterada

Espírito Santo 17% Inalterada

Goiás 17% Inalterada

Maranhão 18% Inalterada

Mato Grosso 17% Inalterada

Mato Grosso do Sul 17% Inalterada

Minas Gerais 18% Inalterada

Pará 17% Inalterada

Paraíba 18% Inalterada

Pernambuco 18% Inalterada

Rio de Janeiro 20% Inalterada

Rio Grande do Norte 18% Inalterada

Rio Grande do Sul 18% Inalterada

Rondônia 17,5% Inalterada

Roraima 17% Inalterada

Santa Catarina 17% Inalterada

São Paulo 18% Inalterada

Sergipe 18% Inalterada

Tocantins 18% Inalterada

Ceará 18% Alterada

Paraná 18% Alterada

Piauí 18% Alterada

Genéricos

Minas Gerais 12% Inalterada

São Paulo 12% Inalterada
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Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo 

Indústria de produtos farmacêuticos – Período: 2003 a 2017 – R$ bilhões (valores nominais)
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Burocracia tributária – Tempo gasto na 
Escrituração Fiscal
Segundo o Relatório Paying Taxes 2019, realizado em 
conjunto pela PricewaterhouseCoopers (PwC) e pela 
International Finance Corporation (IFC), do Banco 
Mundial, foram investigados e comparados regimes 
tributários de 190 economias em todo o mundo, no 
ano de 2017, classificando-os de acordo com a faci-
lidade relativa de pagamento de impostos, quantida-
de de impostos pagos e número de horas gasto para 
cumprir os procedimentos burocráticos.

Para tanto, criaram-se empresas hipotéticas de 
médio porte para facilitar a comparação das taxas 
entre países analisados.

Em ranking de 190 economias, o Brasil é o país 
onde se gasta mais horas no cumprimento das obri-
gações tributárias, ao todo 1.958 horas, ficando em 
último lugar.

Enquanto nos Estados Unidos, que possui um (1) 
imposto a mais que o Brasil, considerados no levanta-
mento, se gasta 175 horas anuais para o cumprimen-
to dos procedimentos burocráticos, ante 1.958 horas 
no Brasil. Na Argentina, nosso parceiro no Mercosul, 
são consumidas 312 horas. Na comparação com o ano 
anterior, o Brasil continuou na mesma posição no 
ranking, com o mesmo tempo gasto, permanecendo 

como o país onde se gasta mais horas para cumprir 
os procedimentos tributários. Na comparação histó-
rica, houve uma diminuição nesse tempo gasto, pas-
sando de 2.600 horas nos anos anteriores a 2015 e, 
2.038 horas no ano de 2015.

A batalha é árdua e contínua
O Sindusfarma, na pessoa de seu presidente execu-
tivo, Dr. Nelson Mussolini, vem desenvolvendo tra-
balho de sensibilização da sociedade em geral, como 
também dos órgãos de Governo, por meio de entre-
vistas na imprensa escrita e falada, apontando a ele-
vada carga tributária que recai sobre os medicamen-
tos, considerado um bem de primeira necessidade. 

“A carga tributária brasileira sobre medicamentos 
é de 31,3% e a média mundial é de 6%; em países como 
Inglaterra, Canadá e Colômbia a tributação é zero”.

Como ilustração, o gráfico apresenta uma compa-
ração da carga tributária em Medicamentos de uso 
humano, com produtos de consumo diversos. 

Nota-se que a carga tributária de Medicamentos 
para uso animal é de 13,1%, menos que a metade se 
comparada à carga tributária dos Medicamentos para 
uso humano (31,3%).

Importante destacar que a carga tributária mé-
dia dos medicamentos, no Brasil, passou de 30,6% 

 Número de horas    Quantidade de impostos 

Fonte: World Bank/ PwC Paying Taxes 2019 • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Países selecionados – Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número gasto de horas para cumprir os 
procedimentos tributários

Período: 2017
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Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Brasil – Carga tributária no preço final

Mundo – Incidência de impostos sobre medicamentos em outros países

Fonte: Talogdata; Análise BCG; IBPT; European Comission • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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em 2015, para 31,2% em 2016, devido à elevação das 
alíquotas de ICMS em 13 Estados e a diminuição da 
alíquota de ICMS dos medicamentos genéricos no 
Estado de São Paulo. Em 2017, 3 Estados elevaram as 
alíquotas de ICMS, fazendo com que a alíquota média 
dos medicamentos se eleve para o patamar de 31,3%.

C O M P R A S   P Ú B L I C A S
Conforme metodologia já utilizada no último relató-
rio, os valores considerados no item “compras pú-
blicas” são referentes aos montantes gastos com os 
componentes básico, estratégico e especializado da 
assistência farmacêutica, e, ainda, todos os demais 
valores pagos pelo Ministério da Saúde relacionados 
à aquisição/produção/pesquisa de medicamentos.

Diferentemente do último ano, o Relatório Anual 
de Atividades Sindusfarma 2018 aborda, além dos va-
lores pagos pelo Ministério da Saúde com assistência 
farmacêutica, os valores empenhados pelo mesmo 
ministério. Uma vez que o empenho é um ato prove-
niente da autoridade competente que cria uma obri-
gação de pagamento, o Sindusfarma traz essa infor-
mação para demonstrar quanto de fato da execução 
orçamentária que possuem seu empenho autorizado 
são efetivamente pagos.

Observando-se o gráfico, nota-se que de ano a 
ano os valores empenhados para a assistência far-

macêutica crescem, mas nos últimos 2 anos, 2017 e 
2018, os valores pagos do empenho diminuíram, fa-
zendo com que a parcela paga do empenho, a qual 
já alcançou 88% em 2014 e 87% em 2016,  sofra uma 
redução significativa para 72% em 2018.

Na contramão de todo o planejamento financeiro 
realizado pelo governo, aparece a judicialização da 
saúde, tema de grande relevância e importância, que 
vem ganhando cada vez mais espaço e gerando mui-
ta polêmica nos debates sobre os gastos com a saúde 
e acesso a medicamentos. Para se ter uma ideia do 
tamanho da judicialização da saúde no Brasil, ape-
nas nos últimos 4 anos foram gastos, pelo governo 
federal, mais que R$ 4,5 bilhões de reais, sendo que 
em 2015 os gastos foram de R$ 761 milhões. Em 2016 
o gasto foi de R$ 1,3 bilhão de reais, um aumento de 
74%, em relação ao ano de 2017 o total pago foi de 
R$1,0 bilhão de reais. Já em 2018 os valores gastos fo-
ram de 1,4 bilhão de reais, 38% acima dos gastos do 
mesmo período de 2017. Lembrando que esses valo-
res são apenas os valores pagos pelo governo fede-
ral, não agregando os números das demais esferas 
do governo. 

Atualmente os valores das demandas judiciais da 
saúde, representam cerca de 10,4% do montante pago 
pelo Ministério da Saúde em ações relacionadas a 
aquisição/produção/pesquisa de medicamentos.
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 Empenhado mas não pago   Pago 

Fonte: SIOP • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Ministério da Saúde – Valores destinados para assistência farmacêutica

Valores em bilhões de reais (R$) – Período: 2013 a 2018

2013

R$ 9,54

R$ 11,75

R$ 2,21

2015

R$ 12,89

R$ 15,97

R$ 3,09

2017

R$ 14,30

R$ 18,02

R$ 3,72

2014

R$ 10,76

R$ 12,30

R$ 1,54

2016

R$ 15,58

R$ 17,91

R$ 2,34

2018

R$ 13,93

81% 81% 79%88% 87% 72%

R$ 19,40

R$ 5,47

Obs.: Ações judiciais nas modalidades Dispensa/Inelegibilidade de Licitação e Depósito em Conta Judicial 
Fonte: FNS/Comprasnet • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Valores federais pagos pelo Ministério da Saúde em demandas judiciais*

Período: 2012 a 2018

 Ações judiciais*   Gastos com medicamentos

Obs.: Ações judiciais nas modalidades Dispensa/Inelegibilidade de Licitação e Depósito em Conta Judicial  
Fonte: FNS/Comprasnet • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Valores pagos pelo Ministério da Saúde com assistência farmacêutica e ações judiciais da Saúde*
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A P R E S E N TA Ç Ã O

S eguindo as tendências de 2017, o ano de 2018 
foi ainda mais intenso para as atividades dos 
grupos ligados à Diretoria de Assuntos Regula-

tórios (Dirar), o que pode ser verificado pelos números 
apresentados neste relatório.

Durante este ano, além dos sete eventos pré-pro-
gramados em nossa agenda do Programa Educacional 
Sindusfarma (PES), foi possível oferecer outros 13 even-
tos adicionais, dentre Seminários, Workshops, Fóruns 
e Reuniões Técnicas. Assim, mais uma vez superamos 
o ano que passou, atingindo um novo recorde de pes-
soas beneficiadas em nossas atividades: 8.458, o que 
representa um aumento de 35% com relação a 2017. 

No total, foram realizadas neste ano mais de 140 
reuniões de Grupos de Trabalho (GT) e enviados mais 
de 750 e-mails com informações de interesse do se-
tor, tais como notícias, boletins, documentos técni-
cos entre outros.

De toda a gama de temas trabalhados pela Dirar 
em 2018, podemos dar destaque às ações desenvol-
vidas no âmbito do GT Comex, que se iniciaram com 
as discussões para a simplificação dos processos de 
importação – que foi atingida com a publicação da 
RDC nº 208/2018, que alterou a RDC nº 81/2008 -, 
passaram pela implementação do novo sistema de 
peticionamento eletrônico de importação da Anvisa 
(PEI), em conjunto com a instituição das PAFs virtuais; 
e seguiram com as discussões para a adoção do novo 
formato de parametrização da análise dos processos, 
semelhante ao que hoje já acontece na Receita Fede-
ral. Toda esta sequência de acontecimentos, resultou 

em uma série de diálogos entre a Dirar e Gerências e 
Diretoria da Anvisa responsáveis pelo tema, no sen-
tido de dirimir as dificuldades relatadas pelos asso-
ciados, e buscar as melhores e mais céleres soluções 
para os problemas apontados.

Outro tema de grande importância neste ano e 
que deve manter-se na pauta de 2019 é o processo 
de revisão Marco Regulatório de Insumos Farmacêu-
ticos Ativos (IFAs). As atividades que vem sendo lide-
radas pela Coordenação de Insumos Farmacêuticos 
da Anvisa (Coifa) estão sendo acompanhadas em de-
talhes pela Dirar, uma vez que ocupamos um assen-
to no GT instituído pela Agência. Conjuntamente às 
ações deste GT, informações e esclarecimentos são 
repassados aos demais associados tanto por comu-

DIRETORIA DE  
ASSUNTOS REGULATÓRIOS
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nicados via e-mail como por reuniões presenciais, 
com o objetivo de preparar todos os envolvidos para 
o processo de consulta pública oficial do tema que 
deve acontecer em 2019. As atividades desenvolvidas 
até o momento estão alinhadas com as novas diretri-
zes para a Análise de Impacto Regulatório da Anvisa 
e serão disponibilizadas no relatório final deste GT.

Também podemos destacar neste ano, as ativida-
des desenvolvidas por nosso Grupo de Trabalho Far-
macovigilância, o qual, já desde 2017, vem elaborando 
e apresentando à Anvisa propostas para a revisão do 
marco regulatório de Farmacovigilância, alinhadas às 
diretrizes da International Conference on Harmoni-
sation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Algumas des-
ta propostas apresentadas à Gerência de Farmaco-
vigilância da Anvisa (Gfarm) – e que não necessita-
vam obrigatoriamente da alteração de regulamenta-
ção, – foram prontamente acatadas e já puderam ser 
implementadas durante o ano de 2018, beneficiando 
não somente as empresas associadas mas também a 
própria equipe técnica da Anvisa, por permitir a oti-
mização de seus processos internos de trabalho. Já 
recebemos a informação de que outros pleitos im-
portantes de nosso GT para a alteração da normativa 
vigente (RDC nº 04/2009) também devem ser aca-
tados, o que será confirmado em breve com a nova 
regulamentação, motivo pelo qual tal publicação é 
aguardada ansiosamente pelo setor.

Outro fruto das ações do GT Farmacovigilância, foi 
a oficialização de uma parceria entre Anvisa e Sin-
dusfarma, para o desenvolvimento de pesquisa em 
nível nacional para a verificação e análise do perfil 
de notificação de eventos adversos no país. A ideia 
que nasceu de uma demanda do GT à Dirar, foi espe-
lhada em ação semelhante desenvolvida pela Agência 
Reguladora Australiana (Therapeutic Goods Adminis-
tration – TGA) e prontamente acolhida pela Gfarm. 
O objetivo principal deste projeto é a identificação 
de gargalos para a melhoria da comunicação, do en-
gajamento e da qualidade dos relatos recebidos em 
notificações de eventos adversos.

Ainda entre as ações realizadas em parcerias com a 
Anvisa, destacamos a finalização do 1º Módulo de nossa 
Plataforma e-Learning Pesquisa Clínica. Este módulo 
consiste em um treinamento sobre a Instrução Nor-
mativa nº 20/2017, que dispõe sobre os procedimen-
tos de inspeção em Boas Práticas Clínicas em Centros 
de Pesquisa. O projeto contou com o apoio da Coor-

denação de Pesquisa Clínica da Agência (Copec) que 
prontamente se dispôs a avaliar, corrigir e validar as 
informações disponíveis nos materiais elaborados por 
participantes de nosso GT Pesquisa Clínica. O treina-
mento que é voltado para os profissionais atuantes em 
centros localizados em todo o país, pode ser acessado 
gratuitamente na plataforma, que permite também a 
realização de uma prova final e emissão de certificado. 

Também dentro das ações de nosso GT Pesqui-
sa Clínica, destacamos a disponibilização de uma 
ferramenta para o cálculo e avaliação dos prazos de 
anuência em pesquisa clínica. Trata-se de uma pla-
nilha semiautomatizada que, quando alimentada com 
os dados fornecidos pelas associadas, gera gráficos 
instantaneamente com diversas informações que 
permitem identificar gargalos tantos nos processos 
de avaliação regulatórios (Copec/Anvisa) como éti-
cos (Cep/Conep). Este projeto também contou com 
o apoio da Copec/Anvisa que sugeriu a inclusão de 
campos no documento para a coleta de informações 
importantes para a avaliação dos dados pela Agência.

Outro tema que mereceu destaque e que deverá 
ser monitorado durante 2019 é a Lei nº 13.709, mais 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou 
LGPD. O tema, que já vinha sendo pauta de nossos 
GTs devido às preocupações externadas por empre-
sas internacionais que já tem contato com a norma 
europeia de mesmo teor, tomou maiores proporções 
com a publicação da versão brasileira da legislação. 
Os grupos abrangidos pela Dirar impactados pela pu-
blicação da Lei até o momento são: Pesquisa Clínica, 
Farmacovigilância, Tecnovigilância, SAC e Informa-
ções Médicas, desta forma, para 2019, serão soma-
dos esforços para a compreensão da Lei e auxílio na 
sua implementação até o prazo para o início de sua 
vigência (fevereiro/2020).

Gostaríamos ainda de dar destaque especial a duas 
importantes parcerias com instituições internacio-
nais de ensino firmadas neste ano por meio da Dirar. 
A primeira, com a Northeastern University of Boston, 
permitiu a realização em São Paulo, do ICH Q1 Drug 
Stability Training, com mesmo teor e conteúdo que 
treinamento realizado para os técnicos da Anvisa. Já a 
segunda, com a Drug Information Association, permi-
tiu a continuidade das ações já desenvolvidas em 2017, 
trazendo a São Paulo mais uma edição do Workshop 
Latin America Medical Information & Communication.

Além das diversas atividades relacionadas a even-
tos, os Grupos de Trabalho da Dirar produziram em 
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2018, vários trabalhos de caráter científico. Foram 
eles: Poster Diferencias en los requisitos de las regla-
mentaciones de farmacovigilancia de América Lati-
na, elaborado pelo GT Farmacovigilância Regional e 
apresentado durante evento internacional realizado 
no Chile; Paper Overview of ICH guidelines acceptance 
in Latin America, do Subgrupo nº 4 do GT Regulatório 
Regional, disponibilizado em nossa página na inter-
net e mídias sociais; Manual de Boas Práticas de Tec-
novigilância, de nosso GT Tecnovigilância; Guia para 
Boas Práticas em Informações Médicas, de nossos GT 
Informações Médicas. Mais detalhes sobre cada um 
destes trabalhos estão melhor detalhados na seção 
“Resultados Obtidos” deste relatório.

Por fim, é de nosso total interesse continuar con-
tando com a participação e presença constante dos 
associados em nossas atividades, de modo a conti-
nuar enriquecendo o ambiente de discussões que 
promovemos, aprimorando cada vez mais as capa-
cidades individuais e coletivas de todos. Por favor 
encontrem a seguir em maiores detalhes, de todas 
as ações desenvolvidas por nosso setor durante 2018.

Rosana Mastellaro 
Diretora de Assuntos Regulatórios

M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
A Diretoria de Assuntos Regulatórios mantém como 
missão essencial a orientação dos associados e disse-
minação do capital de conhecimento, prezando para 
que todos tenham acesso à informação e estejam pre-
parados para o correto cumprimento das regulamen-
tações vigentes.

Buscamos representar o interesse de nossos asso-
ciados perante as autoridades competentes, na de-
fesa dos interesses coletivos, sempre visando o apri-
moramento dos marcos regulatórios vinculados às 
atividades do setor.

Por fim, nossa meta está sempre focada no au-
mento orgânico do número de nossos atendimentos, 
além da atuação direta e indireta para a orientação e 
esclarecimento de dúvidas quanto ao entendimento 
e à aplicação de regulamentações.

O B J E T I V O S
Assim como nos anos anteriores, o principal objetivo 
da Dirar é a promoção contínua de um ambiente pro-

pício à troca de informações entre os participantes, 
em um processo de aprendizado mútuo e compar-
tilhado. Este status pode ser alcançado tanto atra-
vés da participação contínua em nossas reuniões de 
GTs, como nos encontros para discussão de pautas 
específicas (como propostas de consultas públicas ou 
pautas demandadas pelas próprias empresas). 

Outra forma de desenvolvimento do corpo técnico 
das empresas segue sendo a organização de eventos 
com especialistas nacionais e internacionais, sobre 
temas de relevância para o setor. Sob este aspecto, o 
ano de 2018 também foi recorde para a Dirar, tendo 
sido beneficiados mais de 4.471 participantes apenas 
nesta modalidade, ante os  2.171 de 2017, represen-
tando um aumento de 106%.

Já com relação aos trabalhos elaborados por inte-
grantes de nossos GTs, é desejo desta Dirar manter e 
promover ainda mais o engajamento de voluntários 
para a produção de guias, manuais, papers, artigos e 
demais materiais científicos que possam ser disponi-
bilizados posteriormente ao setor e sociedade, como 
mais uma ferramenta de auxílio e disseminação de 
capital de conhecimento.

Por fim, continuaremos investindo cada vez mais 
no uso de tecnologias de transmissão online e outras 
ferramentas que possam permitir um maior acesso 
de participantes em nossos eventos públicos.

P Ú B L I C O - A LV O
Atualmente, além de nosso Grupo de Trabalho Regu-
latório que congrega praticamente 100% dos técni-
cos presentes em nosso cadastro, possuímos outros 
20 grupos estruturados dentro da Dirar.

Estes grupos são divididos em: Grupos de Tra-
balho de agenda permanente e Grupos de Trabalho 
de agenda por demanda. Abaixo listamos os grupos 
que hoje fazem parte de cada uma destas categorias:

GTs de Agenda Permanente:
1. GT Comex
2. GT Farmacovigilância
3. GT Farmacovigilância Regional
4. GT IFAs
5. GT Informações Médicas
6. GT Pesquisa Clínica
7. GT Regulatório
8. GT Regulatório Regional
9. GT SAC
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GTs de Agenda por Demanda:
1. GT Alimentos
2. GT Biológicos/Biossimilares
3. GT Dinamizados
4. GT Fitoterápicos
5. GT Inalatórios
6. GT Lubrificantes Oftálmicos
7. GT Produtos para Saúde
8. GT Radiofármacos
9. GT Real World Evidence (RWE)
10. GT Tecnovigilância
11. GT Terapias Avançadas
12. GT Vacinas

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

JANEIRO

17/01 Reunião do Grupo de Trabalho Comex
Primeira reunião do ano deste GT, teve por objetivo 
coletar as dúvidas das empresas sobre a recém-publi-
cada resolução RDC nº 208/2018, sobre simplificação 
de procedimentos para importação, e que seria tema 
semanas após de Reunião Técnica Temática realizada 
com a presença da Gerência Geral de Portos, Aero-
portos, Fronteiras e Recintos Alfandegados da Anvisa 
(GGPAF) no auditório do Sindusfarma.
# Número de pessoas beneficiadas: 83

19/01 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 
Geral
Encontro promovido para a leitura e discussão da 
RDC nº 204/2017, sobre a priorização de petições de 
registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa 
clínica de medicamentos. Como resultado desta re-
união, um documento compilado com todas as dúvi-
das apontadas pelas empresas foi redigido e encami-
nhado à Gerência de Avaliação de Tecnologia de Re-
gistro de Medicamentos Sintéticos  (GRMED), tendo 
sido respondido item a item, em devolutiva do então 
gerente Ronaldo Gomes, que  foi compartilhada com 
todos os associados.
# Número de pessoas beneficiadas: 69

30/01 Reunião do Grupo de Trabalho Informações 
Médicas
Primeiro encontro do ano do GT que foi criado oficial-
mente em outubro de 2017. Nesta reunião foram elen-
cados os objetivos do grupo para o ano, dentre eles o 

planejamento da elaboração de um guia que descre-
vesse as melhores práticas para as atividades do se-
tor como forma de orientar e padronizar ações entre 
as associadas, bem como de fomentar as suas ativi-
dades junto aos demais setores da própria empresa.
# Número de pessoas beneficiadas: 26

31/01 Reunião do Grupo de Trabalho Comex com 
a presença da GCPAF/GGPAF/Anvisa
Durante este encontro extraordinário do GT Comex 
no mês de janeiro, os gerentes da Gerência Geral de 
Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandega-
dos da Anvisa (GGPAF), Marcus Aurélio Miranda de 
Araújo e da Gerência de Controle Sanitário de Pro-
dutos e Empresas em Portos, Aeroportos, Fronteiras 
e Recintos Alfandegados (GCPAF), Cristiano Gregis, 
apresentaram os projetos da Agência para o ano de 
2018, que incluíam a publicação da revisão da RDC nº 
81/2008 visando sua simplificação, a implementação 
de um novo formato de peticionamento dos proces-
sos com a criação das PAFs virtuais por categorias 
de produtos, e a redução dos prazos para liberação 
das licenças de importação. Durante a reunião, os re-
presentantes da Agência puderam responder, além 
dos questionamentos já enviados previamente pelo 
Sindusfarma, as dúvidas apresentadas pelos partici-
pantes presentes. Participaram também do encon-
tro, empresas associadas à Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméti-
cos (Abihpec), representada por seu Gerente de Co-
mércio Exterior, Ricardo de Nóbrega.
# Número de pessoas beneficiadas: 108

31/01 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios 
# Número de pessoas beneficiadas: 91

FEVEREIRO

01/02 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
Primeira reunião do GT realizada após a publicação 
dos textos das consultas públicas do novo marco le-
gal de suplementos alimentares, a saber CPs nº 454, 
456, 457, 458, 459 e 460 (dezembro/2017). Durante 
a reunião foram apresentados aos participantes os 
principais pontos de impacto das propostas na visão 
da Dirar, tendo sido ressaltada a necessidade de que 
cada associado procedesse à avaliação do impacto 
das alterações dentro de seus portfólios específicos.
# Número de pessoas beneficiadas: 102
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07/02 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 
Clínica
# Número de pessoas beneficiadas: 45

08/02 Reunião do Grupo de Trabalho Biológicos/
Biossimilares
Este encontro foi agendado com o propósito de revi-
sar os conceitos já anteriormente discutidos e con-
sentidos entre os membros do grupo sobre intercam-
bialidade de produtos biossimilares, para apresen-
tação, se pertinente, durante o Debate Temático de 
Intercambialidade de Biossimilares que aconteceria 
alguns dias depois.
# Número de pessoas beneficiadas: 49

08/02 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 
Geral
A exemplo da reunião ocorrida em janeiro, neste en-
contro foram avaliados os textos recém-publicados 
das Resoluções RDC nº 200/2017, que trata do re-
gistro e renovação de medicamentos sintéticos e se-
missintéticos (novos, genéricos e similares); RDC nº 
203/2017, que trata dos critérios e procedimentos 
para importação, em caráter de excepcionalidade; e 
RDC nº 205/2017, que trata dos procedimentos es-
peciais para anuência de ensaios clínicos, certifica-
ção em BPF e registro de novos medicamentos para 
doenças raras. Ao final do encontro, foi gerado um 
documento compilado com as dúvidas dos associados 
sobre os temas, que foram encaminhadas à Gerência 
de Avaliação de Tecnologia de Registro de Medica-
mentos Sintéticos (GRMED). Da mesma forma como 
para a RDC nº 204/2017, a GRMED devolveu o docu-
mento respondido item a item, o qual foi comparti-
lhado com os associados.
# Número de pessoas beneficiadas: 82

16/02 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos 
(SGT Probióticos)
Encontro realizado em paralelo com as discussões 
das propostas de consultas públicas do novo mar-
co regulatório de suplementos alimentares, porém 
para a avaliação específica dos tópicos relacionados 
a produtos probióticos.
# Número de pessoas beneficiadas: 31

21/02 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 
Geral com a presença da GPCON/Anvisa
Neste encontro, a gerente da Gerência de Produtos 
Controlados da Anvisa (GPCON), Renata de Morais, 
e o coordenador da Coordenação de Controle e Co-
mércio de Produtos Controlados (Cocic), Thiago Bra-
sil, abordaram os resultados dos projetos da área, as 
perspectivas para o futuro, bem como os planos para 
a revisão e atualização da Portaria nº 344/1998, que 
regulamenta medicamentos sujeitos a controle es-
pecial. Além disso foram apresentadas informações 
sobre as rotinas relacionadas à liberação de cotas, o 
projeto National Drug Control System (NDS) e o for-
mato e prazos de apresentação do Balanço de Subs-
tâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a 
Controle Especial  (BSPO).
# Número de pessoas beneficiadas: 91

23/02 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Dentre os repasses de temas realizados durante esta 
edição da plenária, destacamos a apresentação da 
minuta de alteração da resolução RDC nº 35/2012, 
relacionada à Lista de Medicamentos de Referência, 
a proposta de resolução RDC para aprovação condi-
cional de pós-registro de medicamentos.
# Número de pessoas beneficiadas: 79

28/02 Reunião do Grupo de Trabalho SAC
# Número de pessoas beneficiadas: 32

MARÇO

01/03 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
# Número de pessoas beneficiadas: 59

09/03 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório
Publicada no final de fevereiro, a resolução RDC nº 
219/2018, que trata das diretrizes para aprovação 
condicional das petições de alteração pós registro 
de medicamentos, foi tema de reunião específica 
deste GT, uma vez que causou muita preocupação 
nas empresas, especialmente com relação aos pra-
zos estipulados para o aditamento de documentos 
aos processos já protocolados na Agência. Durante o 
encontro, foi possível perceber que o texto causava 
distintas interpretações quanto ao seu escopo, o que 
impactaria diretamente no seu correto cumprimento. 
Desta forma, a Dirar pôde agir no sentido de solicitar 
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esclarecimento junto aos responsáveis na Agência, o 
que foi atingido por meio de respostas pontuais rece-
bidas através de e-mail e posteriormente com a pu-
blicação do documento Perguntas & Respostas sobre 
a regulamentação.
# Número de pessoas beneficiadas: 97

14/03 Workshop Implementação do CTD no Brasil
Organizado e promovido pela Dirar em conjunto à 
Coordenação da ICH na Anvisa, este evento reuniu 
especialistas internacionais que orientaram os profis-
sionais da indústria farmacêutica sobre o Documen-
to Técnico Comum para Registro de Medicamentos 
para Uso Humano (ou Common Technical Document 
– CTD). O CTD, deverá ser implementado no Brasil 
até 2021,  em atendimento ao compromisso firmado 
com a ICH para o ingresso na Anvisa como membro 
parte desta instituição, desta forma é compromisso 
da Dirar preparar os associados para esta importan-
te transição.
# Número de pessoas beneficiadas (incluindo parti-

cipantes via transmissão online): 817

16/03 Reunião do Grupo de Trabalho Comex
# Número de pessoas beneficiadas: 41

19/03 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos 
Em continuidade às discussões sobre as consultas 
públicas do novo marco regulatório de suplemen-
tos alimentares.
# Número de pessoas beneficiadas: 32

26/03 Reunião do Grupo de Trabalho Informações 
Médicas
# Número de pessoas beneficiadas: 23

29/03 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
A edição de março de nossa plenária teve como tema 
de destaque o repasse da reunião realizada entre 
integrantes do GT Regulatório Dirar e a equipe da 
Coordenação de Registro de Medicamentos de Me-
nor Complexidade, Bula e Rotulagem (CRMEC). Dou-
glas Simões Costa Souto, coordenador da CRMEC 
à época, falou sobre os documentos recém dispo-
nibilizados para avaliação de nomes comerciais de 
medicamentos (fluxograma e matriz de avaliação 
de risco), bem como o sistema POCA (Phonetic and 
Orthographic Computer Analysis), informando que 
estas foram práticas que objetivavam a transparên-

cia para com o setor sobre os processos internos de 
análise do setor.
# Número de pessoas beneficiadas: 87

ABRIL

03/04 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 
Clínica
# Número de pessoas beneficiadas: 38

05/04 Workshop: Estratégia Regulatória – 
Submissão Multidisciplinar de Dossiês de Registro 
de Medicamentos 
O primeiro evento organizado pela Dirar dentro do 
calendário do Programa Educacional Sindusfarma 
(PES) lotou o auditório. Foram mais de 100 parti-
cipantes que acompanharam o workshop que teve 
por objetivo apresentar ferramentas para a análise 
técnica e orientação estratégica na composição de 
dossiês de registro de medicamentos, com base na 
regulamentação vigente para medicamentos novos, 
genéricos e similares, a RDC nº 200/2017.  Durante 
o encontro, além de esclarecer dúvidas pontuais, os 
participantes puderam ainda trabalhar na discussão 
de estudos de caso reais com debates abertos sobre 
as melhores práticas regulatórias.
# Número de pessoas beneficiadas: 106

13/04 Seminário de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) com a presença da Direg/Anvisa 
Promovido pela Dirar, este Seminário, que contou 
com as presenças do diretor da Diretoria de Regu-
lação da Anvisa, Renato Alencar Porto, e da gerente 
da Gerência Geral de Regulamentação e Boas Prá-
ticas Regulatórias, Gabrielle Troncoso, apresentou 
em detalhes, aos associados presentes, o projeto de 
implementação do processo de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) da Agência, reforçando a mensagem 
de que a área está trabalhando fortemente em um 
processo de aperfeiçoamento contínuo de regulação.
# Número de pessoas beneficiadas: 91

18/04 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 
Encontro promovido para a análise e discussão das 
consultas públicas nº 490 e 491, que tratavam res-
pectivamente, da proposta de texto sobre os ensaios 
para comprovação de equivalência terapêutica para 
medicamentos nasais e inalatórios orais; e sobre os 
ensaios de desempenho in vitro de medicamentos 
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nasais e inalatórios orais, conforme a RDC que viria 
a ser publicada como resultado da CP nº 490.
# Número de pessoas beneficiadas: 71

19/04 Reunião GT Farmacovigilância com a 
presença da GFARM/Anvisa e CVS/SP
# Número de pessoas beneficiadas: 120

27/04 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Para a edição do mês de abril da Plenária de Assun-
tos Regulatórios, destacamos a disponibilização da 
Orientação de Serviço nº 47/2018 da GGPAF que 
atualizou os procedimentos para análise de autori-
zações de importação na modalidade Siscomex, re-
vogando as orientações anteriores, e também a pu-
blicação da minuta de texto do Guia de Organização 
do Documento Técnico Comum para o Registro de 
Medicamentos para Uso Humano, ou “Manual CTD 
Anvisa”, elaborado com base no Guia ICH M4: The 
Common Technical Document.
# Número de pessoas beneficiadas: 73

MAIO

02/05 Reunião do Grupo de Trabalho IFA
Após a apresentação oficial no dia 24/04, no auditório 
da Anvisa, das duas “opções regulatórias (A e B)” para a 
revisão do marco regulatório de Insumos Farmacêuti-
cos Ativos (IFAs), promovemos uma primeira reunião 
com o GT IFA Sindusfarma, para o repasse de infor-
mações, esclarecimento de dúvidas e coleta de ques-
tionamentos residuais. O documento elaborado que 
foi enviado à Coordenação de Insumos Farmacêuticos 
Ativos da Anvisa (Coifa), e posteriormente comparti-
lhado com o GT, foi o primeiro de uma série de comu-
nicados produzidos durante o ano sobre este tema. 
# Número de pessoas beneficiadas: 90

03/05 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
Esta reunião do GT foi especialmente importante, 
pois foi realizado um repasse verbal da informação 
sobre o aceite pela Gerência de Farmacovigilância 
da Anvisa (Gfarm), com relação ao pleito Dirar para 
a dispensa da necessidade de envio da listagem de 
casos individuais como anexo aos relatórios modelo 
PBRER. Tal pleito, bem como o de alinhamento dos 
calendários para envio dos relatórios, foram apresen-
tados durante reunião realizada em março entre re-

presentantes do GT Farmacovigilância Sindusfarma 
e a Gfarm, ressaltando que o mesmo não prejudica-
ria nenhuma das categorias de empresas (nacionais 
e internacionais), além de trazer benefícios práticos 
e procedimentais tanto às empresas como à Agência.
# Número de pessoas beneficiadas: 53

03/05 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório
Este encontro foi agendado exclusivamente para a 
avaliação e coleta de impressões sobre o draft do Guia 
ICH Q12, que trata sobre Gerenciamento do Ciclo de 
Medicamentos, e que passava por período de con-
sulta pública regional da ICH. As contribuições re-
cebidas foram avaliadas e compiladas em documen-
to único compartilhado com a comissão revisora da 
ICH e também com a Coordenação da ICH na Anvisa.
# Número de pessoas beneficiadas: 36

10/05 Seminário Internacional sobre Regulação 
de Fitoterápicos
Organizado e promovido pela Dirar em conjunto a 
Gerência de Medicamentos Específicos, Notificados, 
Fitoterápicos, Dinamizados e Gases Medicinais da 
Anvisa (GMESP), este seminário teve por objetivo a 
discussão das políticas de fomento ao desenvolvi-
mento de medicamentos fitoterápicos no Brasil, com 
ênfase no incentivo à pesquisa, uso da biodiversida-
de e ampliação do acesso. Durante o evento, ocor-
reu também o lançamento do 1º Suplemento do For-
mulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.
# Número de pessoas beneficiadas (incluindo parti-

cipantes via transmissão online): 483

11/05 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
Em continuidade às discussões sobre as consultas 
públicas do novo marco regulatório de suplemen-
tos alimentares.
# Número de pessoas beneficiadas: 39

18/05 Reunião do Grupo de Trabalho Inalatórios
Em continuidade às discussões sobre as consultas 
públicas nº 490 e 491 que tratavam respectivamen-
te, da proposta de texto sobre os ensaios para com-
provação de equivalência terapêutica para medica-
mentos nasais e inalatórios orais; e sobre os ensaios 
de desempenho in vitro de medicamentos nasais e 
inalatórios orais, conforme a RDC que viria a ser pu-
blicada como resultado da CP nº 490.
# Número de pessoas beneficiadas: 46



S I N D U S F A R M A46

21/05 Reunião do Grupo de Trabalho Comex
# Número de pessoas beneficiadas: 63

JUNHO

07/06 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 
Esta reunião teve como objetivo a avaliação da minuta 
de revisão da resolução RDC nº 86/2016, que dispõe 
sobre os procedimentos para o recebimento de docu-
mentos em suporte eletrônico na Agência. A análise 
prévia do texto permitiu ao setor identificar pontos 
de divergência entre este documento e a minuta do 
“Manual CTD Anvisa”, que havia passado por avalia-
ção no mês anterior. A publicação concomitante de 
ambos os documentos atualizados faz parte do pla-
nejamento da implementação do Documento Técnico 
Comum para o Registro de Medicamento de Uso Hu-
mano (CTD) no Brasil, que está prevista para ocorrer 
no início de  2019.
# Número de pessoas beneficiadas: 59

08/06 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios 
Excepcionalmente realizada no mês de junho devi-
do a conflitos de agenda, esta edição da Plenária de 
Assuntos Regulatórios teve como destaque a publi-
cação da resolução RDC nº 228/2018, que trata da 
gestão de risco sanitário nas atividades de importa-
ção de produtos sujeitos à vigilância sanitária, tam-
bém conhecida como “Sistema de Parametrização”.
# Número de pessoas beneficiadas: 86

20/06 Seminário Análise de Risco para Mudanças 
Pós-Registro de Medicamentos – Uma Abordagem 
Sobre o PATE e RDC nº 73/2016
Promovido e organizado pela Dirar, este seminário 
tratou de tema sensível ao setor desde a sua intro-
dução no cenário regulatório brasileiro por meio da 
resolução RDC nº 73/2016: o Parecer de Análise Téc-
nica (PATE). Os palestrantes deste seminário, profis-
sionais da indústria com conhecimentos práticos no 
assunto, deram um show à parte utilizando lingua-
gem clara e didática para expor à plateia, os concei-
tos, técnicas e ferramentas para realização de análise 
de risco em processos de mudança pós registro de 
medicamentos. Outro ponto bastante destacado foi a 
importância do alinhamento e da colaboração das to-
das as áreas da empresa envolvidas no processo uma 
vez que o PATE é um documento multidisciplinar.
# Número de pessoas beneficiadas: 194

21/06 Lançamento da Plataforma e-Learning 
Pesquisa Clínica
Resultado de um projeto iniciado em 2017, a Platafor-
ma e-Learning ABDI Sindusfarma foi disponibilizada 
ao público pela primeira vez nesta data, em even-
to realizado na sede do Ministério dos Esportes, em 
Brasília-DF. O primeiro módulo, sobre Boas Práticas 
em Pesquisa Clínica (Instrução Normativa nº 20/2017 
da Anvisa), foi elaborado com foco na capacitação de 
colaboradores de Centros de Pesquisa e contou com 
total apoio da Coordenação de Pesquisa Clínica da 
Anvisa (Copec). Para 2019, devem ser disponibiliza-
dos mais dois módulos de treinamento na Plataforma.
# Número de pessoas beneficiadas:  45

22/06 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
Esta reunião do GT foi agendada extraordinariamente 
para a avaliação da minuta do Guia para Determina-
ção do Prazo de Validade de Alimentos, que foi dispo-
nibilizada pela Gerência-Geral de Alimentos da Anvi-
sa (GGALI). As discussões realizadas geraram ao fim 
dois documentos que foram enviados à GGALI: num 
deles foram incluídos os tópicos mais impactantes 
identificados no documento; o segundo documen-
to contemplou todas as dúvidas, questionamentos e 
contribuições de alterações propostas ao texto. 
# Número de pessoas beneficiadas: 25

25/06 Reunião Técnica do Grupo de Trabalho 
Regulatório com a presença da CRMEC e da 
GGMED/Anvisa 
Nesta reunião realizada em São Paulo pudemos con-
tar com as presenças do então gerente da Gerência-
Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da An-
visa (GGMED), Varley Dias Sousa, e do coordenador 
da Coordenação de Registro de Medicamentos de 
Menor Complexidade, Bula e Rotulagem (CRMEC), 
Douglas Simões Costa Souto. O objetivo primário do 
encontro foi orientar os associados quanto aos novos 
fluxos para avaliação de nomes comerciais de medi-
camentos e o sistema POCA, recentemente disponi-
bilizados pela área. Todavia, com o fechamento na-
quela mesma semana do relatório de implementação 
da RDC nº 219/2018, (Aprovação Condicional), direta-
mente vinculada aos novos prazos estabelecidos pela 
Lei nº 13.411/2016, a GGMED aproveitou o encontro 
para repassar em primeira mão as informações atua-
lizadas aos associados Sindusfarma. 
# Número de pessoas beneficiadas: 139
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29/06 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
# Número de pessoas beneficiadas: 77

JULHO

05/07 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
# Número de pessoas beneficiadas: 45

06/07 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
Neste encontro foi realizado o repasse dos principais 
pontos discutidos em reunião realizada no auditório 
da Anvisa dias antes, na qual foram apresentadas as 
consolidações dos textos das consultas públicas do 
novo marco regulatório de suplementos alimentares 
(CPs nº 454, CP 456, CP 457, CP 458 e CP 460). Tendo 
em vista a disponibilização de todos os documentos 
relacionados, as empresas foram orientadas a avaliar 
na íntegra o aceite ou não de seus pleitos específicos, 
sobretudo aqueles relacionados à inclusão de ingre-
dientes, aditivos e alegações de uso de seu interesse 
nas listas positivas, bem como a avaliação do impac-
to das modificações em seus respectivos portfólios. 
# Número de pessoas beneficiadas: 30

24/07 Palestra: Farmacovigilância de Biológicos e 
Biossimilares no contexto do CVS-SP
Convidado pela Dirar, o Diretor Técnico de Farmaco-
vigilância do Núcleo de Farmacovigilância do Centro 
de Vigilância Sanitária do Estado de SãoPaulo (CVS-
-SP) apresentou aos integrantes do Grupo de Traba-
lho Biológicos/Biossimilares cases de notificações 
recebidas pelo CVS e outros atores sobre estes pro-
dutos, a fim de promover a melhoria dos processos e 
da qualidade de informações das notificações.
# Número de pessoas beneficiadas: 31

30/07 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
O destaque da edição da plenária deste mês foram as 
publicações das normas relacionadas ao novo marco 
regulatório de medicamentos dinamizados e do novo 
marco regulatório de suplementos alimentares, a sa-
ber: RDC nº 238/2018 e INs nº 25, 26 e 27 para medi-
camentos dinamizados; e RDCs nº 239, 240, 241, 242 
e 243/2018 e IN nº 28/2018.
# Número de pessoas beneficiadas: 79

31/07 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório
Após a disponibilização do Roteiro de Análise de Efi-
cácia e Segurança para Avaliação de Registro de Me-
dicamento Sintético, ou simplesmente “Roteiro de 
Análise Gesef”, com mais de 180 páginas, promovemos 
esta reunião para avaliação inicial do documento e 
compilação de dúvidas e questionamentos para envio 
à Gerência se Segurança e Eficácia de Medicamentos 
da Anvisa (Gesef), com o intuito de buscar as respos-
tas e esclarecimentos aos associados. Como resulta-
do desta ação, foi realizada, dias depois, reunião pre-
sencial com a Gesef, nas dependências do Sindusfar-
ma em São Paulo para o esclarecimento dos pontos. 
# Número de pessoas beneficiadas: 61

AGOSTO

09/08 e 10/08 ICH Drug Stability Training
Realizado em São Paulo com o apoio da Dirar, este 
treinamento foi destinado aos profissionais da indús-
tria farmacêutica e aconteceu imediatamente após a 
realização o mesmo treinamento dias antes em Bra-
sília, para o corpo técnico da Anvisa. A parceria foi 
firmada com a Northeastern University of Boston, 
instituição reconhecida oficialmente para o ofereci-
mento de treinamentos pela International Conference 
on Harmonisation of Technical Requirements for Re-
gistration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH). 
# Número de pessoas beneficiadas: 93

13/08 Reunião do Grupo de Trabalho Dinamizados
Com a publicação do novo marco regulatório para o 
registro e pós-registro de medicamentos dinamiza-
dos no mês de julho, as reuniões deste GT se inten-
sificaram, como forma de permitir que as empresas 
detentoras de registros destes produtos se preparas-
sem para o início da vigência das normas que acon-
teceria em outubro.
# Número de pessoas beneficiadas: 12

20/08 Reunião do Grupo de Trabalho Comex
# Número de pessoas beneficiadas: 40

20/08 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 
Clínica
# Número de pessoas beneficiadas: 35
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23/08 Reunião Técnica Temática com a presença 
da Gesef/Anvisa 
Como já descrito anteriormente, este encontro, que 
contou com as presenças do gerente da Gerência de 
Avaliação de Segurança e Eficácia da Anvisa (Gesef), 
Gustavo Mendes Lima Santos, e das especialistas em 
regulação também da área, Luiza Novaes Borges e 
Priscila Lemos Costa, teve como objetivo apresentar 
ao setor em maiores detalhes o conceito e a ideia da 
ferramenta “Roteiro de Análise Gesef”, bem como es-
clarecer as dúvidas dos associados identificadas em 
reunião prévia. A equipe da Anvisa esclareceu que o 
objetivo maior de utilização do documento é a re-
dução do número de exigências emitidas nos pro-
cessos e dar mais celeridade na análise contribuin-
do para a rápida disponibilização de novos produtos 
no mercado.
# Número de pessoas beneficiadas (incluindo parti-

cipantes via transmissão online): 370

27/08 Reunião do Grupo de Trabalho Dinamizados
# Número de pessoas beneficiadas: 12

31/08 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
# Número de pessoas beneficiadas: 77

SETEMBRO

03/09 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 55

06/09 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
Com a publicação no dia anterior dos textos das 
consultas públicas nº 551 e 552, que tratam do pro-
cesso de revisão do marco regulatório de Farmaco-
vigilância no país, a pauta principal desta reunião 
do GT tornou-se a leitura dos textos para avalia-
ção e realização de contribuições. Tendo em vista 
o grande impacto da proposta nas atividades das 
empresas, foi acordado ainda com o grupo sobre a 
realização da tradução para o idioma inglês de am-
bos os textos e posterior envio às empresas par-
ceiras no exterior, para que pudessem auxiliar no 
processo de revisão.
# Número de pessoas beneficiadas: 77

12/09 Reunião Técnica Temática para a discussão 
da Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD)
A nova Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD) e seu 
impacto nas atividades regulatórias do setor farmacêu-
tico também foram tema de discussão em evento pro-
movido pela Dirar.  Mediante a apresentação dos asso-
ciados Pedro Vilhena e Anderson Ribeiro, advogados 
especialistas no assunto, foi possível apresentar aos 
participantes, de forma didática, os principais pontos 
de impacto da Lei, estimulando os associados a iniciar 
com antecedência o processo de verificação das ade-
quações necessárias às atividades, uma vez que a vi-
gência da norma inicia-se em fevereiro de 2020. Foram 
convidados para o evento os Grupos de Trabalho: Pes-
quisa Clínica Farmacovigilância, Tecnovigilância e SAC.
# Número de pessoas beneficiadas: 97

18/09 Reunião Técnica Expectativas Regulatórias 
com a presença da GRMED e GGMED/Anvisa 
A convite da Dirar, o gerente da Gerência-Geral de 
Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED/Anvi-
sa), Raphael Sanches Pereira,  e o gerente da Gerên-
cia de Registro e Avaliação de Medicamentos Sinté-
ticos (GRMED/Anvisa), Ronaldo Lúcio Ponciano Go-
mes, apresentaram para os associados do Sindusfar-
ma as estratégias propostas para a melhoria da qua-
lidade das submissões de processos de registro de 
medicamentos. Dentre essas ações, foi apresentado 
o projeto de retomada dos procedimentos de inspe-
ções de registro nas empresas, porém agora com um 
foco maior em processos que ainda estejam em fase 
de elaboração. Com esta ação, a Agência espera que 
seja possível utilizar os procedimentos de inspeções 
como forma de corrigir itens antes mesmo da sub-
missão dos processos.
# Número de pessoas beneficiadas: 83

28/09 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
O destaque da edição da plenária deste mês foi o re-
passe das discussões realizadas em reunião do setor 
com a Coordenação de Insumos Farmacêuticos Ati-
vos (Coifa), para a apresentação dos últimos enca-
minhamentos da revisão do novo marco regulatório 
de IFAs. Por ordem da diretoria da Anvisa, iniciou-se 
um processo de formação de um Grupo de Trabalho, 
composto por representantes de todos os atores re-
lacionados ao tema: fabricantes de IFA nacionais e 
internacionais, importadores, fabricantes de medi-
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camentos, distribuidores, etc.  O objetivo principal 
deste GT, que conta com a participação ativa de re-
presentante da Dirar, é a identificação de pontos de 
impacto e elaboração de propostas consensuais entre 
os participantes, para posterior inclusão no processo 
de Análise de Impacto Regulatório do tema.
# Número de pessoas beneficiadas: 99

OUTUBRO

03/10 e 04/10 Seminário de Farmacovigilância: 
onde estamos e para onde vamos
Este seminário que foi promovido e organizado pela 
Dirar em parceria com a Gerência de Farmacovigi-
lância da Anvisa (Gfarm), contou com a presença de 
mais de 10 especialistas palestrantes que comparti-
lharam seus conhecimentos com um público de mais 
de 650 técnicos presenciais e virtuais. Palestraram no 
evento o gerente da Gfarm, Marcelo Vogler; a espe-
cialista da Gfarm, Karla Ferreira; o Diretor do Núcleo 
de Farmacovigilância no CVS-SP, Adalton Ribeiro; o 
especialista em implementação de sistemas de trans-
missão E2B (Guia ICH), Raymond Kassekert; e vários 
representantes do GT Farmacovigilância, que fizeram 
exposições sobre os mais variados temas. Adicional-
mente, pudemos contar com a participação remota, 
direto da Suécia, da responsável pela Farmacovigi-
lância do Uppsala Monitoring Centre da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Heloísa Conesa.
# Número de pessoas beneficiadas (incluindo parti-

cipantes via transmissão online): 664

10/10 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 
Clínica
# Número de pessoas beneficiadas: 39

10/10 Reunião do Grupo de Trabalho SAC
# Número de pessoas beneficiadas: 27

15/10 e 16/10 Workshop Aspectos Técnicos e 
Operacionais do Documento Técnico Comum 
(CTD) Guias ICH e Anvisa
Após o grande sucesso da primeira edição deste Wor-
kshop realizada em 2017, decidimos promover neste 
ano mais um encontro sobre o tema. Esta edição do 
workshop teve por objetivo preparar as equipes res-
ponsáveis pela submissão de processos de registro e 
pós-registro de medicamentos, não apenas utilizan-
do os conceitos da resolução RDC nº 86/2016, mas 

também fazendo um link deste com o formato do 
Documento Técnico Comum (CTD), e as Boas Práti-
cas em Autoria. Em complemento à participação da 
associada Daniela Rosa, que havia comandado a pri-
meira edição em 2017, pudemos contar ainda com 
o reforço do associado Felipe Martins que falou so-
bre os itens do Módulos 3 (Qualidade) e da associa-
da Joyce Macedo que falou sobre os Módulos 4 e 5 
(Segurança e Eficácia) do CTD.
# Número de pessoas beneficiadas: 98

18/10 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
# Número de pessoas beneficiadas: 73

22/10 e 23/10 Fórum em Produtos de Terapias 
Celulares Avançadas com Foco nas Células CAR-T
Fomentado pelo Grupo de Trabalho Terapias Avança-
das, este evento foi promovido pela Dirar em parceria 
com a Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos 
da Anvisa (GSCTO). Como resultado, realizamos este 
evento internacional de extrema qualidade, que trouxe 
ao Brasil experts no assunto, os quais compartilharam 
conhecimentos e experiências no desenvolvimento 
e processos de registro destes produtos no mundo. 
Também pudemos contar com a participação de re-
presentante do Ministério da Saúde do Japão, Sawa-
daishi Katsuya, que compartilhou com os presentes 
a experiências japonesa no tema, bem como outros 
profissionais especialistas que abordaram tópicos es-
pecíficos como particularidades do processo de fa-
bricação, do controle de qualidade além dos desafios 
relacionados à logística destes produtos. O evento foi 
realizado no auditório da Anvisa em Brasília e contou 
também com a presença dos representantes da Câ-
mara Técnica de Terapias Avançadas da Anvisa (CAT). 
# Número de pessoas beneficiadas (incluindo parti-

cipantes via transmissão online): 294

29/10 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
# Número de pessoas beneficiadas: 63

NOVEMBRO

05/11 Reunião Técnica Temática do Grupo de 
Trabalho Regulatório sobre Transferência de 
Titularidade
Com o objetivo de esclarecer  dúvidas frequentes so-
bre os aspectos jurídico-regulatórios relacionados à 
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transferência de titularidade de produtos sujeitos à 
vigilância sanitária, tema escopo da resolução RDC nº 
102/2016 (alterada neste ano pela RDC nº 233/2018), 
as associadas especialistas Camila Martino Parise e 
Júlia de Castro Kesselring compartilharam com os 
participantes do Grupo de Trabalho Regulatório in-
formações relacionadas aos desafios para a imple-
mentação e operacionalização da regulamentação, 
de acordo com os questionamentos mais frequente-
mente recebidos no escritório onde atuam.
# Número de pessoas beneficiadas: 71

13/11 Reunião do Grupo de Trabalho Dinamizados
# Número de pessoas beneficiadas: 6

22/11 Reunião do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância
# Número de pessoas beneficiadas: 41

28/11 Workshop – Latin America Medical 
Information & Communication – DIA (2ª edição)
Em continuidade a uma ação da Dirar iniciada em 
2017, neste ano promovemos em parceria com a Drug 
Information Association (DIA) a 2ª edição do Wor-
kshop Latin America Medical Information & Commu-
nication. Neste ano foram apresentados quatro pai-
néis, nos quais os palestrantes abordaram atualiza-
ções sobre os aspectos de relacionamento dos de-
partamentos de Informações Médicas das indústrias 
farmacêuticas com profissionais da saúde e pacien-
tes, bem como inovações e perspectivas da forma e 
formato de atuação destes profissionais.
# Número de pessoas beneficiadas: 79

30/11 Oficina Comportamento e Prática dos 
Profissionais de Saúde Relacionados à Notificação 
de Eventos Adversos a Medicamentos
Como resultado de uma proposta do GT Farmacovi-
gilância, endereçada à Gerência de Farmacovigilân-
cia da Anvisa (Gfarm), nasceu o Projeto Fortalecimen-
to da Farmacovigilância, que teve início oficialmente 
com a realização desta oficina. A proposta foi baseada 
em ação realizada pela autoridade regulatória aus-
traliana – Therapeutic Goods Administration (TGA) 
em julho de 2018 e já resultou em um piloto aplicado 
pela Gfarm durante o 16º Encontro Nacional da Rede 
Sentinela, em agosto de 2018. A divulgação oficial da 
pesquisa será realizada focalmente pelo link dispo-
nibilizado no portal da Anvisa e replicada em outros 

sites e mídias sociais da Agência e de parceiros. De 
posse dos dados coletados durante o processo, se-
rão realizadas reuniões para sua avaliação bem como 
definição das ações pertinentes para a continuidade 
a este Projeto.  
# Número de pessoas beneficiadas: 12

30/11 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
# Número de pessoas beneficiadas: 100

DEZEMBRO

05/12 Reunião Técnica Temática do Grupo de 
Trabalho Comex, com a presença da GCPAF e 
GGPAF/Anvisa
Este encontro, promovido pela Dirar com o apoio da 
Abihpec, contou com as presenças do gerente da Ge-
rência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados (GGPAF), Marcus Aurélio Miran-
da de Araújo, e da gerente da Gerência de Controle 
Sanitário de Produtos e Empresas em Portos, Aero-
portos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GCPAF), 
Glaucia Ribeiro Lima. Durante a reunião foram apre-
sentados os resultados parciais do Projeto de Faci-
litação ao Comércio Exterior (PFCE), voltado para a 
melhoria da gestão do processo de Anuência de Im-
portação, iniciado em março de 2018. Marcus tam-
bém fez questão de apresentar planos e perspecti-
vas da área para 2019, dentre eles a continuidade do 
processo de desburocratização das atividades ligadas 
à importação, bem como a melhoria do tempo de li-
beração de cargas e do processo de Peticionamento 
Eletrônico de Importação (PEI).
# Número de pessoas beneficiadas: 63

06/12 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 
Clínica
Durante esta reunião foi apresentado o formato fi-
nal da nova ferramenta para acompanhamento dos 
prazos de anuência em Pesquisa Clínica, ou “Planilha 
DDCM”. Trata-se de uma planilha semiautomatizada, 
por meio da qual é possível gerar gráficos e visuali-
zar tendências dos prazos de análise dos diferentes 
tipos de processos protocolados para avaliação regu-
latória na Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa 
(Copec) e também para avaliação ética pelo Sistema 
Cep/Conep. A melhoria promovida na ferramenta, 
criadas ainda em 2016 por voluntários participantes 
de nosso GT Pesquisa Clínica, permitirá a consolida-
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ção de dados e geração de resultados de forma mais 
frequente, sendo possível monitorar os prazos e agir 
com mais celeridade e eficiência quando identifica-
das tendências pontuais no aumento de prazos. Além 
disso, as empresas participantes poderão contar com 
relatórios mensais dos dados consolidados, além de 
estarem previstos relatórios trimestrais gerais para 
disponibilização à sociedade e demais associados.
# Número de pessoas beneficiadas: 22

06/12 Reunião do Grupo de Trabalho Informações 
Médicas
Nesta última reunião do GT em 2018 tivemos a sa-
tisfação de apresentar os resultados dos esforços de 
pelo menos 34 participantes do grupo, que contri-
buíram com materiais para a elaboração do Guia para 
Boas Práticas em Informações Médicas Sindusfarma. 
O documento, que tem por objetivo auxiliar as em-
presas no desenvolvimento de seus colaboradores, 
foi construído com base na experiência prática das 
empresas que já desenvolvem tais atividades, bem 
como em diretrizes dispostas em guias internacio-
nais sobre o tema. De forma inédita no Sindusfarma, 
um material técnico foi elaborado integralmente nas 
versões português e inglês, ambas disponíveis para 
download de forma gratuita em nosso site.
# Número de pessoas beneficiadas: 19

11/12 Reunião do Grupo de Trabalho IFA
Finalizando as atividades de 2018, esta reunião, que 
lotou mais uma vez nosso auditório, foi agendada 
para promover o repasse a todos os associados das 
atividades desenvolvidas durante os meses de outu-
bro e novembro pelo Grupo de Trabalho IFA Anvi-
sa. Conforme já relatado anteriormente, a Dirar faz 
parte da composição oficial deste grupo, criado pela 
Agência para a avaliação dos impactos e proposição 
de alternativas para revisão da regulamentação. O 
GT IFA Anvisa deve finalizar suas análises nos primei-
ros meses de 2019, quando então a Agência emitirá 
um relatório oficial dos trabalhos desenvolvidos pelo 
grupo, anteriormente à publicação oficial da consul-
ta pública. 
# Número de pessoas beneficiadas: 99

R E G I S T R O S   D E   PA R T I C I PA Ç Õ E S   E M   N O S S A S 
AT I V I D A D E S

Reuniões de nossos Grupos  
de Trabalhos

nº de 
participantes 

Plenária de Assuntos Regulatórios 911

GT Regulatório 609

GT Farmacovigilância (*incluindo seus 
subgrupos) 

572

GT Alimentos  (*incluindo seus subgrupos) 324

GT Pesquisa Clínica  
(*incluindo seus subgrupos)

307

GT Comex 290

GT IFAs 282

GT Regulatório Regional 109

GT Informações Médicas 103

GT Biológicos/Biossimilares 88

GT Farmacovigilância Regional 84

GT Dinamizados 80

GT SAC 79

Grupos Regulatórios Estratégicos 58

GT Terapias Avançadas 28

GT Produtos para Saúde 20

GT Lubrificantes Oftálmicos 18

GT Tecnovigilância 14

TOTAL 3.976

Algumas das reuniões de GTs  
mais expressivas para discussão  
de temas específicos

nº de 
participantes 

Reunião para análise e discussão  
das RDCs nº 203 ,200 e 2017/205

82

Reunião para análise e discussão  
da RDC nº 204/2017

69

Reunião para análise e discussão  
da RDC nº 219/2018

97

Reuniões para análise e discussão  
das CPs nº 490 e 491

127

Reunião para análise e discussão  
sobre o Guia ICH EWG Q12

36

Reunião para análise e discussão  
da minuta de revisão da RDC nº 86/2016

59

Reuniões para análise e discussão  
do Roteiro de Análise Gesef

80

TOTAL 550
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Eventos Dirar no PES 2018 nº de 
participantes 

Workshop Estratégia Regulatória – Submissão Multidisciplinar de Dossiês de Registro de Medicamentos 106

Seminário Análise de Impacto Regulatório da Anvisa (AIR) com presença da Direg/Anvisa 91

Seminário Internacional sobre Regulação de Fitoterápicos 483

Seminário Análise de Risco para Mudanças Pós Registro de Medicamentos – Uma Abordagem Sobre o PATE e RDC nº 
73/2016

194

Reunião GT Regulatório com a presença da GRMED/Anvisa 83

Seminário Farmacovigilância: onde estamos e para onde vamos 664

Reunião Técnica Temática do GT Comex com a presença da GCPAF e GGPAF/Anvisa, em São Paulo. 108

TOTAL 1.729

*incluindo os registros de participações via transmissão web, quando aplicável.

Outros Eventos Dirar organizados e promovidos em 2018 nº de 
participantes 

Reunião Técnica Temática do GT Regulatório com a presença da GPCON/Anvisa, em São Paulo. 91

Reunião Técnica Temática do GT Comex com a presença da GCPAF/GGPAF/Anvisa, em São Paulo. 63

Workshop Implementação do CTD no Brasil, em Brasília. 817

Lançamento Plataforma E-learning Pesquisa Clínica, em Brasília. 45

Reunião Técnica Temática do GT Regulatório com a presença da CRMEC e GGMED/Anvisa, em São Paulo. 139

Reunião Técnica Temática do GT Biológicos/Biossimilares com a presença da CVS-SP, em São Paulo. 31

Reunião Técnica Temática do GT Regulatório com a presença da Gesef/Anvisa, em São Paulo. 370

Reunião apresentação e discussão da Lei nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), em São Paulo. 97

Workshop Aspectos Técnicos e Operacionais do Documento Técnico Comum (CTD) Guias ICH e ANVISA, em São Paulo. 98

Fórum em Produtos de Terapias Celulares Avançadas com Foco nas Células CAR-T, em Brasília. 294

Reunião para discussão de aspectos jurídicos da RDC nº 102/2016 (Transferência de Titularidade), em São Paulo. 71

TOTAL 2.116

*incluindo os registros de participações via transmissão web, quando aplicável.

Eventos apoiados pela Dirar – Acordos de Cooperação  nº de 
participantes 

VII Simpósio Novas Fronteiras Anvisa / FIP-IPS / Sindusfarma 170

Northeastern University: ICH Drug Stability Training 93

DIA Global: Latin America Medical Information & Communication Workshop 79

Protocolo de Cooperação SBMF: Gestão De Farmacovigilância – Parceria Autoridades E Indústria Farmacêutica 71

Protocolo de cooperação ANF – Conferência Internacional: Desafios e modernas soluções na fabricação de 
medicamentos injetáveis

56

Protocolo de Cooperação SBMF: Carreira Na Industria Farmacêutica: Definindo Sua Estratégia Pessoal 38

Protocolo de Cooperação SBMF: Pesquisa Clínica, o que não está funcionando? Possíveis Soluções 37

Protocolo de Cooperação SBMF: As Dimensões Atuais Do Compliance Na Indústria Farmacêutica E Perspectivas 
Futuras

30

Protocolo de cooperação ANF – “Pharma & Biotech Patents in the USA – Prosecution Issues and Specific Invention 
Claiming” 

28

Protocolo de cooperação ANF – Biofarmácos da bioprespecção de moléculas produzidas por micro-organismos 
extremófilos às estratégias para o desenvolvimento de biobetters

24

TOTAL 626
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R E S U LTA D O S   O B T I D O S
Com todos os dados descritos até o momento, fica 
evidente o crescimento das atividades da Dirar du-
rante o ano de 2018. Apenas com relação às comuni-
cações de responsabilidade de nossa área, foram mais 
de 750 comunicados disparados aos associados, o que 
representa um aumento de 15% com relação a 2017. 

Já sobre o número de eventos promovidos pela Di-
rar, atingimos um aumento de 40% em comparação 
a 2017, e para o número de reuniões e pessoas bene-
ficiadas em nossos encontros de GTs, atingimos um 
aumento de 11% com relação a 2017. Foram também 
realizadas mais de 18 pesquisas rápidas em nossos 
ambientes de Grupos de Trabalho, sobre os mais di-
versos temas, com mais de 550 respostas recebidas.

Sem contar todas estas atividades, a Diretoria de 
Assuntos Regulatórios do Sindusfarma participou em 
2018 de quatro eventos internacionais, sendo dois de-
les como palestrante convidado. Foram eles:
• XV Encontro de Farmacovigilância das Américas, 

realizado no Chile, em outubro, no qual o GT Far-
macovigilância Regional apresentou seu pôster 
elaborado a partir de dados coletados e trabalha-
dos internamente durante o ano.

• IX Conferência Pan-Americana sobre Harmoniza-
ção da Regulamentação Farmacêutica (CPARF), 
realizada em el Salvador, da qual o Sindusfarma 
participou pela primeira vez na condição de re-
presentante oficial das indústrias farmacêuticas 
instaladas no Brasil.

• Congresso Internacional da Indústria Farmacêuti-
ca LATFAR, realizado no Equador, em que Rosana 
Mastellaro palestrou sobre a implementação de 
Planos de Gestão de Risco em Boas Práticas de 
Farmacovigilância. Durante esta mesma viagem, 
Rosana também foi convidada pela Latfar para mi-
nistrar um curso no Peru, sobre Registro Sanitário 
de Medicamentos: Requisitos Anvisa-Brasil.

• 3º Encontro Internacional de Regulação Sanitária 
AMEPRES, realizado no México, no qual Maiara Ri-
gotto, ao lado de representantes da Anvisa, reali-
zou apresentação sobre as regulamentações para 
simplificação de processos de registro e também 
sobre Farmacovigilância disponíveis no Brasil.

Por fim, especialmente com relação aos resultados 
de projetos da Dirar, neste ano tivemos a satisfação 
de ter concluídos e/ou implementados sete impor-
tantes projetos de nossos grupos:

Manual Boas Práticas de Tecnovigilância
Além de comentários sobre as diversas etapas desen-
volvidas por esta área nas empresas, este manual traz 
de forma compilada, as principais regulamentações 
relacionadas e também modelos de documentos que 
podem ser utilizados e adaptados à realidade de cada 
empresa. Como de costume, o objetivo principal do 
trabalho está na colaboração e apoio aos associados 
no processo de desenvolvimento e educação conti-
nuada de seus colaboradores, auxiliando na capaci-
tação e treinamento dos recursos humanos de cada 
organização. A obra contou com o apoio de integran-
tes do Grupo de Trabalho Tecnovigilância.

Lançamento da Plataforma e-Learning 
Pesquisa Clínica e Disponibilização do Módulo 
1 sobre Boas Práticas Clínicas
Desenvolvida a partir de demanda de nosso GT Pes-
quisa Clínica, esta plataforma digital de ensino à dis-
tância tem o objetivo principal de capacitar alunos em 
todo o país, mediante a disponibilização de conteú-
do gratuito. O primeiro módulo da plataforma é re-
ferente à Instrução Normativa nº 20/2017 da Anvisa, 
que trata dos procedimentos de inspeção em Centros 
de Pesquisa com base nas Boas Práticas Clínicas.  O 
treinamento tem como foco principal os profissio-
nais que atuam direta ou indiretamente em ativida-
des ligadas a centros de pesquisas com medicamen-
tos para uso em humanos e já vem colhendo frutos, 
tendo capacitado nas duas primeiras semanas de sua 
disponibilização mais de 70 alunos. A conclusão desta 
primeira etapa do projeto foi possível graças a todo 
auxílio e suporte dos integrantes do subgrupo Plata-
forma do GT Pesquisa Clínica Sindusfarma, da equipe 
da Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa (Co-
pec), de integrantes da Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), e do apoio da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Poster do Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Regional 
Com o título “Diferencias en los requisitos de las re-
glamentaciones de farmacovigilancia de América 
Latina”, este estudo, conduzido por integrantes do 
GT Farmacovigilância Regional, fez um comparativo 
entre regulamentações de 18 países da América La-
tina, que trazem requisitos exigidos para empresas 
detentoras de registros de medicamentos. O poster 
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foi apresentado durante o XV Encontro de Farma-
covigilância das Américas, realizado em Santiago do 
Chile, nos dias 11 e 12 de outubro e que contou com 
a presença de especialistas na área atuantes em toda 
a América Latina. O conteúdo integral do trabalho 
está em fase final de edição e será posteriormente 
publicado.

Guia para Boas Práticas em Informações 
Médicas/Guidance: Good Practices in Medical 
Information
Elaborada a partir da demanda dos participantes do 
GT Informações Médicas,  esta obra, ineditamente 
disponibilizada nas versões português e inglês, se 
junta aos demais guias e manuais técnicos da Dirar 
que têm por objetivo apoiar os associados em seu 
desenvolvimento, auxiliando na educação continua-
da de seus colaboradores. O guia foi elaborado com 
base na prática diária das empresas associadas que 
já estruturaram de alguma forma seus departamen-
tos de Informações Médicas, além de considerar di-
retrizes dispostas em guias internacionais sobre o 
tema. O documento eletrônico está disponível para 
download gratuito no site do Sindusfarma.

Projeto Fortalecimento da Farmacovigilância 
no Brasil
Ação proposta por integrantes do GT Farmacovi-
gilância à Gerência de Farmacovigilância da Anvisa 
(Gfarm) para a realização de uma pesquisa nacional 
que possa verificar e avaliar o perfil de notificação 
de eventos adversos no país. A ideia, que nasceu 
de uma demanda do GT à Dirar, foi espelhada em 
ação semelhante desenvolvida pela agência regula-
dora australiana Therapeutic Goods Administration 
– TGA e prontamente acolhida pela Gfarm quan-
do de sua apresentação. O objetivo principal deste 
projeto é a identificação de gargalos para a melho-

ria da comunicação, do engajamento e também da 
qualidade dos relatos recebidos em notificações de 
eventos adversos.

Projeto Monitoramento de Prazos Pesquisa 
Clínica “Planilha DDCM”
Ferramenta para a avaliação dos prazos de anuên-
cia em pesquisa clínica, regulatórios (Anvisa) e éti-
cos (sistema Cep/Conep). Com princípio em 2016, a 
partir de iniciativa dos integrantes do GT Pesquisa 
Clínica, este projeto passou por uma melhoria tecno-
lógica neste ano a partir de uma semiautomatização 
do processo de compilação e análise dos dados co-
letados. Com isso, será possível fornecer resultados 
às empresas e à sociedade de forma mais frequente, 
além de permitir que as empresas que conduzem es-
tudos clínicos no Brasil tenham acesso a informações 
estratégicas para as suas atividades.

Paper do SGT nº 4 do Grupo de Trabalho 
Regulatório Regional 
Desenvolvido dentro das atividades do GT Regula-
tório Regional, este estudo teve a intenção avaliar 
a aceitação das diretrizes ICH na região da América 
Latina, além de identificar oportunidades para har-
monização de requisitos. Os dados coletados foram 
baseados nos regulamentos vigentes dos países ava-
liados, porém, quando estes não continham informa-
ções claras, também foram considerados o conheci-
mento e a experiência prática local dos entrevistados 
nas empresas.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 7.683

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 775

Total de Pessoas Beneficiadas: 8.458

*Além disso, foram mais de 100 pessoas beneficiadas em atendimentos individuais 
a empresas.
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A P R E S E N TA Ç Ã O

O ano de 2018 marca um novo cenário para ge-
rência de Boas Práticas e Auditorias com a 
designação de Diretoria de Assuntos Téc-

nicos e Inovação (DIATI), fortalecendo ainda mais o 
papel do Sindusfarma como protagonista de propi-
ciar aos seus 355 associados informações atualizadas 
e atividades relevantes que proporcionam o desen-
volvimento cada vez mais abrangente para o setor 
farmacêutico brasileiro. Com a ampliação do escopo 
desta diretoria, apresentamos a seguir um relato das 
diversas atividades desempenhadas pela DIATI, refe-
rente às consultas públicas, workshops internacio-
nais, manuais técnicos, reuniões com Anvisa e CVS, 
grupos técnicos de trabalho e reuniões com diversas 
entidades corporativas e governamentais, durante o 
ano de 2018. 

Nesse ano, tivemos vários destaques especiais: 
1. Participação da Anvisa nos workshops promovidos 

pela DIATI;
2. Reunião técnica sobre inspeção e fiscalização de 

medicamentos, no mês de  abril, com a participa-
ção da Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização 
Sanitária (GGFIS) e a Gerência de Inspeção e Fis-
calização de Medicamentos e Insumos Farmacêu-
ticos (Gimed), que contou com a participação de 
455 pessoas.

3. Reuniões na Anvisa para discussão de temas téc-
nicos como, Resíduos de Agrotóxicos em Fitote-
rápicos, Adequabilidade de Métodos Analíticos, 
entre outros.

4. Realização de reuniões com os associados e Anvi-
sa referente à Consulta Pública sobre Estudos de 
Estabilidade de medicamentos e IFAs;

5. Participação do Sindusfarma em frentes de traba-
lho relacionada à Logística Reversa, como a Cam-
panha de Logística Reversa dos Medicamentos 
Domiciliares em desuso e/ou vencidos no Esta-
do do Paraná.
Outro destaque foi a iniciativa do SINDUSFARMA 

na coordenação do recém-criado Grupo de Audito-
rias Compartilhadas, no qual as auditorias em forne-
cedores da indústria farmacêutica nacionais e inter-
nacionais (insumos, serviços, materiais de embala-
gem, entre outros) estão sendo compartilhadas entre 
um grupo de 20 empresas signatárias do acordo. Este 

DIRETORIA DE ASSUNTOS 
TÉCNICOS E INOVAÇÃO
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trabalho trouxe inúmeros benefícios às empresas, 
tais como:  harmonização da abordagem para audito-
rias em fornecedores a partir da adoção de um pro-
cedimento de trabalho padronizado; maior cobertura 
de fornecedores auditados em um menor espaço de 
tempo; maior representatividade das empresas jun-
to aos fornecedores; e redução do custo médio para 
realização de auditorias, especialmente para aquelas 
realizadas fora do Brasil. Além dos benefícios para as 
empresas participantes do grupo, podemos citar al-
guns benefícios para os fornecedores auditados: re-
dução no número de auditorias; padronização dos 
requisitos, dos parâmetros de não conformidades e 
do plano de ação; e maior entendimento das exigên-
cias e necessidades das empresas do grupo.

Como benefícios futuros, podemos citar: Imple-
mentação de acordos de qualidade e certificação de 
fornecedores (qualidade assegurada); fortalecimen-
to da relação Indústria – Fornecedor; e maior con-
fiabilidade entre órgão regulador e setor regulado.

Na área de Inovação realizamos alguns eventos, 
tais como, “Perspectivas e Iniciativas para Inovação 
Farmacêutica” e “Impactos e Benefícios das Tecno-
logias Disruptivas e as Expectativas para a Indústria 
Farmacêutica”, com a participação de empresas da 
área de tecnologia como PwC, TIVIT, Rockwell Auto-
mation e de indústrias farmacêuticas, que estão im-
plementando novas tecnologias em suas instalações.

Além disso, publicamos o guia técnico sobre “Di-
retrizes para o Gerenciamento de Riscos nos Pro-
cessos da Indústria Farmacêutica” e o “Guia Eletrô-
nico: Licenciamento para Empresas”, dando início às 
publicações eletrônicas dos guias do Sindusfarma.

Jair Calixto
Diretor de Assuntos Técnicos e Inovação

M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
Prover informações técnico-regulatórias aos associa-
dos, relativas aos regulamentos nacionais e interna-
cionais, às consultas públicas e publicadas, bem como 
identificar os temas técnicos de interesse para atua-
lização dos profissionais da indústria.

O B J E T I V O S
• Discutir as legislações que afetam a Indústria Far-

macêutica nas áreas de  qualidade, produção, meio 
ambiente, armazenagem e transportes.

• Propor elaboração de temas atuais de interesse ao 
setor industrial farmacêutico baseado na legisla-
ção inovadora e nas práticas operacionais das em-
presas, visando à composição de linhas técnicas de 
apoio aos profissionais farmacêuticos.

• Propor temas inovadores do ponto de vista técni-
co para a viabilização de workshops internacionais 
a serem apresentadas a todos os profissionais do 
setor industrial farmacêutico.

• Auxiliar os associados do Sindicato, responder 
seus questionamentos e dúvidas técnicas, de modo 
a  contribuir com  a melhora dos processos das 
empresas.

• Participar de eventos inerentes à área, obtendo 
informação e se antecipando a demandas futu-
ras para auxiliar as empresas em tais discussões.

• Organizar eventos e workshops internacionais 
para atualização dos profissionais das empresas 
sobre os assuntos técnico-regulatórios de inte-
resse das empresas.

• Coordenar a organização do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade.

• Elaborar textos e livros técnico-regulatórios sobre 
os temas que envolvem Qualidade, Produção, Meio 
ambiente, Logística e demais temas regulatórios re-
lacionados com as questões técnicas da indústria.

P Ú B L I C O - A LV O
Colaboradores das empresas associadas das áreas de 
Qualidade, Produção, Validação, Tecnologia da Infor-
mação, Desenvolvimento de Produtos, Tecnologia e 
Inovação, Embalagem, Assuntos Regulatórios, Meio 
Ambiente, Suprimentos, Logística e Engenharia.

As ações da Diretoria também se destinam às em-
presas não associadas e aos profissionais do merca-
do farmacêutico em geral, provendo atualização de 
informações técnicas para a indústria farmacêutica 
e, em alguns casos, para a indústria cosmética, de 
produtos para saúde e de suplementos alimentares.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

JANEIRO

22/1 A Gerência de Boas Práticas, Inovação e Audi-
torias Farmacêuticas recebeu a denominação, pela 
Presidência do Sindusfarma, de Diretoria de Assun-
tos Técnicos e Inovação, sendo que o Sr. Jair Calix-
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to foi nomeado Diretor. A área passa a incorporar o 
tema INOVAÇÃO no seu escopo.

11/1 Grupo de Trabalho | Área Segregada
# Número de pessoas beneficiadas: 12

12/1 Grupo de Trabalho | Suprimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 11

18/1 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas Internacionais
# Número de pessoas beneficiadas: 9

18/1 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 16

23/1 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica 
# Número de pessoas beneficiadas: 24

31/1 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 92

FEVEREIRO

2/2 Grupo de Trabalho | Consulta Pública Nº 
453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de 
Estabilidade de Insumos Farmacêuticos Ativos e 
Medicamentos
# Número de pessoas beneficiadas: 161

5/2 Treinamento | Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 12

15/2 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia 
# Número de pessoas beneficiadas: 9

15/2 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde  
# Número de pessoas beneficiadas: 28

15/2 Grupo de Trabalho | Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 34

16/2 Grupo de Trabalho | Suprimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 3

19/2 Grupo de Trabalho | Consulta Pública Nº 
453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de 
Estabilidade de Insumos Farmacêuticos Ativos e 
Medicamentos
# Número de pessoas beneficiadas: 117

19/2 Grupo de Trabalho | Área Segregada 
# Número de pessoas beneficiadas: 4

19/2 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 16

20/2 Grupo de Trabalho | Revisão do Livro Análise 
de Risco
# Número de pessoas beneficiadas: 4

21/2 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 13

22/2 Treinamento | Auditores do Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 10

23/2 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 79

27/2 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 13

MARÇO

12 e 13/3 Workshop | Treinamento de Auditores 
em Fornecedores
Com a presença do Servidor Paulo do Carmo Freitas 
– Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária 
GIMED/GGFIS/DIMON/ANVISA.
# Número de pessoas beneficiadas: 89
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2/3 Grupo de Trabalho | Consulta Pública Nº 
453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de 
Estabilidade de Insumos Farmacêuticos Ativos e 
Medicamentos
# Número de pessoas beneficiadas: 65

14/3 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 14

15/3 Grupo de Trabalho | Defensivos Agrícolas e 
Medicamentos Fitoterápicos  
# Número de pessoas beneficiadas: 22

16/3 Grupo de Trabalho | Suprimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 3

19/3 Grupo de Trabalho | Área Segregada
# Número de pessoas beneficiadas: 5

20/3 Treinamento | Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma Qualidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 4

20/3 Grupo de Trabalho | Revisão do Livro Análise 
de Risco
# Número de pessoas beneficiadas: 1

20/3 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica.
# Número de pessoas beneficiadas: 14

22/3 Treinamento | Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma Qualidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 10

23/3 Grupo de Trabalho | Consulta Pública Nº 
453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de 
Estabilidade de Insumos Farmacêuticos Ativos e 
Medicamentos
# Número de pessoas beneficiadas: 63

26/3 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia 
# Número de pessoas beneficiadas: 9

27/3 Treinamento | Fornecedores Prêmio 
Qualidade Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 115

28/3 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do Livro 
Gerenciamento de Resíduos
# Número de pessoas beneficiadas: 9

28/3 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
# Número de pessoas beneficiadas: 15

29/3 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 87

ABRIL

11/4 Reunião Técnica com a Gerência Geral de 
Inspeção na Anvisa 
# Número de pessoas beneficiadas: 455

9 e 10/4 Workshop | Atualização dos Conceitos 
Relacionados à Cadeia Fria 
# Número de pessoas beneficiadas: 90

23 e 24/4 Workshop | Produtos de Degradação 
# Número de pessoas beneficiadas: 104

4/4 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 9

5/4 Treinamento | Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma Qualidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 5

16/4 Grupo de Trabalho| Área Segregada 
# Número de pessoas beneficiadas: 7

17/4 Grupo de Trabalho| Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 12

18/4 Grupo de Trabalho | Consulta Pública Nº 
491, de 26 de março de 2018, que dispõe sobre os 
ensaios de desempenho in vitro de medicamentos 
nasais e inalatórios orais.
# Número de pessoas beneficiadas: 70
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20/4 Grupo de Trabalho| Produtos para Saúde 
# Número de pessoas beneficiadas: 19

25/4 Grupo de Trabalho| Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 21

26/4 Grupo de Trabalho| Segurança da Cadeia  
# Número de pessoas beneficiadas: 5

27/4 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 73

MAIO

14 e 15/5 Workshop | Estatística na Indústria 
Farmacêutica aplicada à Validação Analítica e 
Estudos de Estabilidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 79

21/5 22ª Edição do Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade 
Os melhores fornecedores e prestadores de serviço 
da indústria farmacêutica, em 24 categorias, rece-
beram o Prêmio Sindusfarma de Qualidade, em ce-
rimônia realizada na casa de espetáculos Tom Brasil, 
em São Paulo. 

4/5 Palestra: Portaria CVS – 1, de 2-1-2018
Portaria disciplina, no âmbito do Sistema Estadual 
de Vigilância Sanitária – Sevisa, o licenciamento dos 
estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes 
de radiação ionizante. 
# Número de pessoas beneficiadas: 113

7/5 Consulta Pública n. 491/2018 
Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre 
os ensaios de desempenho in vitro de medicamentos 
nasais e inalatórios orais. 
# Número de pessoas beneficiadas: 29

8/5 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 19

16/5 Grupo de Trabalho | Área Segregada 
# Número de pessoas beneficiadas: 3

22/5 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 15

23/5 Grupo de Trabalho| Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 17

24/5 Grupo de Trabalho| Segurança da Cadeia  
# Número de pessoas beneficiadas: 4

JUNHO

13 e 14/6 7ª Edição do Simpósio – Novas 
Fronteiras Farmacêuticas nas Ciências, 
Tecnologia, Regulamentação e Sistema da 
Qualidade.
# Número de pessoas beneficiadas: 170

4 e 5/6 Workshop | Perspectivas e Iniciativas para 
Inovação Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 21

21/6 Visita Técnica ao Aeroporto de Guarulhos 
| Armazenagem, Distribuição e Logística de 
Medicamentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 12

25 e 26/6 Workshop | Boas Práticas de Laboratório 
(BPL) e Biossegurança
# Número de pessoas beneficiadas: 23

5/6 Grupo de Trabalho| Auditorias Compartilhadas 
Internacionais
# Número de pessoas beneficiadas: 6

5/6 Grupo de Trabalho| Auditorias Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 11

7/6 Grupo de Trabalho| Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 15

8/6 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 86
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18/6 Grupo de Trabalho| Suprimentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 5

19/6 Grupo de Trabalho| Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 14

26/6 Grupo de Trabalho| Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 15

27/6 Grupo de Trabalho| Rastreabilidade 
# Número de pessoas beneficiadas: 55

28/6 Grupo de Trabalho| Defensivos Agrícolas e 
Medicamentos Fitoterápicos
# Número de pessoas beneficiadas: 16

28/6 Grupo de Trabalho| Segurança da Cadeia
# Número de pessoas beneficiadas: 3

29/6 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 77

JULHO

30/7 Lançamento dos Livros: “Diretrizes para 
Gerenciamento de Riscos nos Processos da 
Indústria Farmacêutica” e “Guia Eletrônico: 
Licenciamento para Empresas”.
# Número de pessoas beneficiadas: 49

3/7 Grupo de Trabalho | Guia de Estabilidade
# Número de pessoas beneficiadas: 19

4/7 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 24

4/7 Grupo de Trabalho | Adequabilidade de 
Métodos
# Número de pessoas beneficiadas: 7

5/7 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 6 

11/7 Grupo de Trabalho | Revisão de Livro Análise 
de Risco 
# Número de pessoas beneficiadas: 1 

11/7 Lançamento do Livro: Lançamento do livro 
– Automação & Sociedade: Quarta Revolução 
Industrial, um olhar para o Brasil
# Número de pessoas beneficiadas: 10 

17/7 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica 
# Número de pessoas beneficiadas: 17 

18/7 Grupo de Trabalho | Discussão do Guia de 
Dissolução aplicável a Medicamentos Genéricos, 
Novos e Similares   
# Número de pessoas beneficiadas: 65

19/7 Palestra | A Nova Lei da Biodiversidade
# Número de pessoas beneficiadas: 38

19/7 Grupo de Trabalho | 2ª Consulta Pública do 
Inmetro   
# Número de pessoas beneficiadas: 2

24/7 Grupo de Trabalho | Suprimentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 2

25/7 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 12

26/7 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia 
# Número de pessoas beneficiadas: 4

30/7 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 79

30/7 Grupo de Trabalho | Defensivos Agrícolas e 
Medicamentos Fitoterápicos   
# Número de pessoas beneficiadas: 12
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AGOSTO

3/8 Workshop com Entidades do Setor | Estudo 
da Viabilidade Técnica e Econômica de Logística 
Reversa
# Número de pessoas beneficiadas: 27

13/8 Workshop: Regulação e Tecnologias para 
Excipientes Farmacêuticos
O workshop foi realizado pelo Sindusfarma e o In-
ternational Pharmaceutical Excipients Council (Ipec 
– Americas). No encontro, especialistas internacio-
nais apresentaram as atualizações sobre excipientes 
e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo 
Ipec. O comitê organizador do evento contou com a 
participação da presidente do Ipec-Americas, Pris-
cilla Zawislak; do vice-presidente da instituição, Da-
vid Schoneker; e do diretor de Assuntos Técnicos e 
Inovação do Sindusfarma, Jair Calixto.
# Número de pessoas beneficiadas: 66

27/8 Workshop: Impactos e benefícios das 
tecnologias disruptivas e as expectativas para a 
Indústria Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 56

8/8 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas para revisão dos Check Lists de 
procedimento
# Número de pessoas beneficiadas: 17

8/8 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 18

14/8 Comitê Área Segregada
# Número de pessoas beneficiadas: 4

14/8 Grupo de Trabalho | Adequabilidade de 
Métodos
# Número de pessoas beneficiadas: 7

16/8 Grupo de Trabalho | Caracterização de 
Substâncias Químicas de Referência
# Número de pessoas beneficiadas: 22

21/8 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 13

21/8 Grupo de Trabalho | Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 17

24/8 Grupo de Trabalho | Suprimentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 8

28/8 Grupo de Trabalho | Guia Dissolução Anvisa  
# Número de pessoas beneficiadas: 54

29/8 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 14

30/8 Grupo de Trabalho | Adequabilidade de 
Métodos
# Número de pessoas beneficiadas: 5

30/8 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
# Número de pessoas beneficiadas: 6

31/8 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde 
# Número de pessoas beneficiadas: 11

31/8 Plenária com Associados Sindusfarma 
# Número de pessoas beneficiadas: 77

SETEMBRO

10 e 11/9 Workshop | Produção e Controle de 
Medicamentos Biotecnológicos
# Número de pessoas beneficiadas: 34

4/9 Grupo de Trabalho | Caracterização de 
Substâncias Químicas de Referência 
# Número de pessoas beneficiadas: 27

5/9 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas – Revisão Check List Fabricantes 
de IFA 
# Número de pessoas beneficiadas: 2
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5/9 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas – Check List Armazenagem, 
Distribuição e Transporte 
# Número de pessoas beneficiadas: 2

5/9 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas 
# Número de pessoas beneficiadas: 18

14/9 Grupo de Trabalho | Suprimentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 4

20/9 Grupo de Trabalho | Estudo da Lei N. 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (Marco Civil da Internet) 
# Número de pessoas beneficiadas: 8

20/9 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
# Número de pessoas beneficiadas: 9

25/9 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte + 
Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, 
Distribuição e Transporte na Indústria 
Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 20

29/9 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 99

OUTUBRO

15/10 Workshop | Defensivos Agrícolas e 
Medicamentos Fitoterápicos
# Número de pessoas beneficiadas: 43

16/10 Workshop | Segurança da Informação em 
Cloud Computing
# Número de pessoas beneficiadas: 34

23 e 24/10 Workshop | Treinamento em Estatística 
aplicada para Validação de Processo
# Número de pessoas beneficiadas: 36

31/10 Visita Técnica ao Aeroporto de Confins| 
Armazenagem, Distribuição e Logística de 
Medicamentos 
# Número de pessoas beneficiadas: 9

3/10 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 17

11/10 Grupo de Trabalho | Caracterização de 
Substâncias Químicas de Referência
# Número de pessoas beneficiadas: 23

19/10 Grupo de Trabalho | Suprimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 3

22/10 Grupo de Trabalho | Logística e 
Transporte + Revisão do Livro Boas Práticas 
de Armazenagem, Distribuição e Transporte na 
Indústria Farmacêutica
# Número de pessoas beneficiadas: 11

24/10 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde 
# Número de pessoas beneficiadas: 7

25/10 Grupo de Trabalho | Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 9

26/10 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
# Número de pessoas beneficiadas: 4

29/10 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de 
Produtos
# Número de pessoas beneficiadas: 25

30/10 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 5

30/10 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 63

NOVEMBRO

6 e 7/11 Workshop | Segurança da Cadeia 
Logística e Boas Práticas de Distribuição
# Número de pessoas beneficiadas: 37

23/11 Lançamento Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade 2019
# Número de pessoas beneficiadas: 112
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7/11 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 15

21/11 Grupo de Trabalho | Guia Anvisa nº 08 – 
Investigação de Resultados Fora de Especificação 
– FDE
# Número de pessoas beneficiadas: 86

21/11 Grupo de Trabalho | Defensivos Agrícolas e 
Medicamentos Fitoterápicos
# Número de pessoas beneficiadas: 4

22/11 Grupo de Trabalho | Caracterização de 
Substâncias Químicas de Referência
# Número de pessoas beneficiadas: 5

26/11 Grupo de Trabalho | Suprimentos
# Número de pessoas beneficiadas: 8

26/11 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de 
Produtos
# Número de pessoas beneficiadas: 17

29/11 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
# Número de pessoas beneficiadas: 2

29/11 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 
e Sustentabilidade + Revisão do livro 
Gerenciamento de Resíduos 
# Número de pessoas beneficiadas: 27

30/11 Grupo de Trabalho | Guia Anvisa nº 09 – 
Revisão Periódica de Produtos – RPP
# Número de pessoas beneficiadas: 53

30/11 Plenária com Associados Sindusfarma
# Número de pessoas beneficiadas: 100

DEZEMBRO

4/12 Grupo de Trabalho | Auditorias 
Compartilhadas
# Número de pessoas beneficiadas: 46

5/12 Grupo de Trabalho | Área Segregada
# Número de pessoas beneficiadas: 13

5/12 Grupo de Trabalho | Auditorias Internacionais
# Número de pessoas beneficiadas: 12

5/12 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
# Número de pessoas beneficiadas: 6

13/12 Grupo de Trabalho | Logística e 
Transporte + Revisão do Livro Boas Práticas 
de Armazenagem, Distribuição e Transporte na 
Indústria Farmacêutica 
# Número de pessoas beneficiadas: 8

13/12 Grupo de Trabalho | Tecnologias da 
Informação, da Automação e da Validação dos 
Sistemas Computadorizados 
# Número de pessoas beneficiadas: 9

14/12 Grupo de Trabalho | Piloto da 
Rastreabilidade  
# Número de pessoas beneficiadas: 7

D E S TA Q U E S

Coleta e Descarte de Resíduos de 
Medicamentos Domiciliares

1) Estudo de Viabilidade Técnico Econômica – EVTE 
O principal destaque foi a liderança do Sindusfarma 
nas questões relacionadas ao descarte de resíduos 
de medicamentos domiciliares. A DIATI liderou as 
entidades da indústria na contratação de uma con-
sultoria renomada – KPMG – para execução de um 
relatório de Estudo de Viabilidade Técnico Econômi-
ca – EVTE, visando medir os reais impactos causa-
dos pela implementação de um processo de coleta e 
destinação ambiental de resíduos de medicamentos 
domiciliares em âmbito nacional.

Este EVTE irá subsidiar o setor na elaboração de 
respostas aos órgão ambientais, bem como na elabo-
ração de Planos de Coleta e Destinação de Resíduos 
de Medicamentos Domiciliares. 

2) Decisão de Diretoria nº 076/2018 – Cetesb – 
Estado de São Paulo
No plano estadual, enviamos à Cetesb proposta de 
coleta e destinação ambiental de resíduos de me-
dicamentos, por conta da Decisão de Diretoria 
nº076/2018, que obriga as indústrias a elaborarem 



S I N D U S F A R M A64

plano de coleta e destinação de resíduos de medi-
camentos no Estado de São Paulo.

3) Carta de Intenções com SESA e SEMA – Estado 
do Paraná 
O Sindusfarma, juntamente com o Governo do Esta-
do do Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde – SE-
SA-PR e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos -SEMA PR, assinaram em junho de 
2018 uma Carta de Intenções para a coleta e desti-
nação de resíduos de medicamentos em 250 pontos 
de 93 cidades no Estado do Paraná, visando a elabo-
ração de duas campanhas. O programa encerrou-se 
em novembro e os resultados foram altamente sa-
tisfatórios, servindo de modelo para replicação em 
um programa nacional. Foram coletados, através das 
duas campanhas – a primeira de 16 a 30 de setembro 
e a segunda de 16 a 30 de outubro, o total de 2.305 
kg de resíduos.

Grupo de Auditorias Compartilhadas
O principal destaque foi o início das atividades ope-
racionais do Grupo de Auditorias Compartilhadas do 
Sindusfarma, no qual as auditorias em fornecedores 
da indústria (insumos ativos, excipientes, máquinas, 
serviços, embalagens) serão compartilhadas entre um 
grupo de empresas signatárias de um acordo entre 
elas. O Sindusfarma está atuando como organizador 
e facilitador do grupo, dirimindo dúvidas e reduzindo 
eventuais conflitos. Esse trabalho trouxe inúmeros 
benefícios às empresas, como: aumento no número 
de fornecedores qualificados, racionalização dos pro-
cedimentos de auditorias, racionalização dos recur-
sos destinados às auditorias (tanto para as empresas 
farmacêuticas, como para os próprios fornecedores), 
padronização dos procedimentos de auditoria e, fu-

turamente, resultará na melhoria da qualificação de 
fornecedores internacionais.

Mapeamento de Temperatura no Transporte de 
Medicamentos
Devido à Consulta Pública nº 343/2017, que dispõe 
sobre as Boas Práticas de Distribuição e Armazena-
gem e de Transporte de Medicamentos, em substi-
tuição à Portaria 8021998, que obriga as empresas a 
controlarem as temperaturas no transporte e arma-
zenagem dos produtos na cadeia seca – faixa de 15 
a 30ºC. Esta norma pode trazer aumento de custos 
para o transporte de medicamentos, indiretamen-
te encarecendo os produtos.  Neste sentido, o Sin-
dusfarma, por meio da DIATI, tomou a iniciativa de 
promover um mapeamento no transporte de me-
dicamentos no Brasil, escolhendo 5 rotas logísticas 
de transporte, que indicam os casos mais comuns e 
mais críticos para o transporte de medicamentos. 
Este mapeamento vai indicar possíveis alternativas 
para atender adequadamente a norma da ANVISA, a 
partir do momento em que for publicada, minimizan-
do os problemas de aumento de custos para o setor, 
oriundos desta nova obrigação. O estudo será con-
cluído em março de 2019 e os resultado serão discu-
tidos com a Anvisa.

Atendimentos
Foram realizados atendimentos de 701 solicitações 
de Declaração e 386 reuniões com nossos associa-
dos, entidades e empresas nacionais e internacionais. 

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 5.316

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 441

Total de Pessoas Beneficiadas: 5.757
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Ações em conjunto com as entidades do setor

Data Título N. Pessoas 
Beneficiadas

28/fev Reunião | Proposta Logística Reversa de Medicamentos para o Ministério do Meio Ambiente – EVTE 11

26/mar Reunião | Alinhamento CP nº 453/2017 9

04/jun Reunião | Implantação da Rastreabilidade – Análise Executiva 17

03/ago Workshop | Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica da Logística Reversa de Medicamentos 27

03/ago Reunião | Cetesb – Logística Reversa 18

27/ago Reunião | Logística Reversa de Medicamentos – Campanha no Estado do Paraná 4

28/ago Reunião | Termo de Compromisso de Logística Reversa de Medicamentos – Cetesb/SMA 2

23/out Reunião | Logística Reversa de Medicamentos 15

01/nov Reunião | Logística Reversa de Medicamentos – Campanha no Estado do Paraná 3

08/nov Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica da Logística Reversa de Medicamentos 12

14/nov Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica da Logística Reversa de Medicamentos 21

23/nov Avaliação da Consulta Pública do Decreto da Logística Reversa de Medicamentos – Portaria MMA nº 421/2018 17

05/dez Avaliação da Consulta Pública do Decreto da Logística Reversa de Medicamentos – Portaria MMA nº 421/2018 12

01/nov Reunião | Logística Reversa de Medicamentos – Campanha no Estado do Paraná 3

19/dez Avaliação da Consulta Pública do Decreto da Logística Reversa de Medicamentos – Portaria MMA nº 421/2018 15

TOTAL 186

Eventos com a Anvisa

Data Título Anvisa N. Pessoas 
Beneficiadas

12-13/mar
Treinamento de Auditores 
em Fornecedores

Servidor Paulo do Carmo Freitas – Especialista em Regulação e 
Vigilância Sanitária GIMED/GGFIS/DIMON/ANVISA.

89

11/abr
Reunião Técnica com a 
Gerência-Geral de Inspeção 
na Anvisa 

Mariângela Torchia do Nascimento – Gerência-Geral de Inspeção 
e Fiscalização Sanitária (GGFIS) e Marcelo Mario Matos Moreira – 
Gerência de Inspeção e Fiscalização de Medicamentos e Insumos 
Farmacêuticos (Gimed).

455

13-14/jun

7ª Edição do Simpósio 
– Novas Fronteiras 
Farmacêuticas nas Ciências, 
Tecnologia, Regulamentação 
e Sistema da Qualidade.

Alessandra Bastos Soares – Diretora de Coordenação e Articulação 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; Danitza Bunivich – 
Gerente Geral da Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e 
Pesquisa (GGCIP); Varley Sousa – Gerente Geral da Gerência Geral 
de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) e especialistas da 
Agência.

170

15/out
Workshop Defensivos 
Agrícolas e Medicamentos 
Fitoterápicos

Carlos Alexandre Oliveira Gomes – Gerente Geral de Toxicologia 
(GGTOX), Substituto; Raphael Sanches Pereira – Gerente Geral 
de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), substituto e 
assessores. 

43

TOTAL 757



S I N D U S F A R M A66

Palestras 

Data Título Palestrantes N. Pessoas 
Beneficiadas

04/mai Portaria CVS-1, de 02/01/2018, que 
disciplina, no âmbito do Sistema Estadual 
de Vigilância Sanitária – Sevisa, o 
licenciamento dos estabelecimentos de 
interesse da saúde e das fontes de radiação 
ionizante, e dá providências correlatas. 

Diretora Técnica da Divisão de Produtos relacionados à 
Saúde, Lelis Andrade Morais; Diretora Técnica de Saúde 
(medicamentos), Ana Luiza Chieffi; Diretora Técnica de 
Saúde (produtos para saúde), Denise Nair de Marco e 
Souza; e Diretora Técnica de Saúde (Cosméticos), Rita de 
Cássia Dias Carreira Bacoccini, do Centro de Vigilância 
Sanitária de São Paulo.

113

19/jul A Nova Lei da Biodiversidade nº13.123/2015 
e o Decreto nº 8.772/2016

Francine H. Leal Franco – GSS sustentabilidade e 
Bioinovação

38

TOTAL 151

Consultas públicas
Data Título N. Pessoas Beneficiadas

02/fev
Consulta Pública nº 453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de Estabilidade de Insumos 
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos

161

19/fev
Consulta Pública nº 453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de Estabilidade de Insumos 
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos

117

02/mar
Consulta Pública nº 453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de Estabilidade de Insumos 
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos

65

23/mar
Consulta Pública nº 453 de 28 de dezembro de 2017 – Estudos de Estabilidade de Insumos 
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos

63

18/abr
Consulta Pública nº 491, de 26 de março de 2018, que dispõe sobre os ensaios de desempenho 
in vitro de medicamentos nasais e inalatórios orais.

70

07/mai
Consulta Pública nº 491/2018 | Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre os ensaios 
de desempenho in vitro de medicamentos nasais e inalatórios orais. 

29

19/jul 2ª Consulta Pública do Inmetro 2

TOTAL 507

Grupos de trabalho
Título N. Pessoas Beneficiadas
Adequabilidade de Métodos 19

Área Segregada 48

Auditorias Compartilhadas 226

Auditorias Compartilhadas Internacionais 27

Auditorias Compartilhadas – Revisão Check List Armazenagem, Distribuição e Transporte 2

Auditorias Compartilhadas – Revisão Check List Fabricantes de IFA 2

Auditorias Compartilhadas – Revisão Check List de Procedimento 17

Caracterização de Substâncias Químicas de Referência 77

Defensivos Agrícolas e Medicamentos Fitoterápicos 54

Discussão do Guia de Dissolução aplicável a Medicamentos Genéricos, Novos e Similares   65

Estudo da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Marco Civil da Internet) 8

Guia de Estabilidade 19

Guia Dissolução Anvisa 54

Guia Anvisa nº 08 – Investigação de Resultados Fora de Especificação – FDE 86

Guia Anvisa nº 09 – Revisão Periódica de Produtos – RPP 53

Logística e Transporte + Revisão do Livro Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte na 
Indústria Farmacêutica

152

Meio Ambiente e Sustentabilidade + Revisão do livro Gerenciamento de Resíduos 144

Produtos para Saúde 95

Rastreabilidade 62

Reprocessamento de Produtos 42

Revisão do Livro Análise de Risco 6

Segurança da Cadeia 46

Suprimentos 47

Tecnologias da Informação, da Automação e da Validação dos Sistemas Computadorizados 96

TOTAL 1.447
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Plenárias com associados Sindusfarma

Mês N. Pessoas 
Beneficiadas

Janeiro 92

Fevereiro 79

Março 87

Abril 73

Maio 86

Junho 77

Julho 79

Agosto 77

Setembro 99

Outubro 63

Novembro 100

TOTAL 912

Treinamentos de auditores e fornecedores do 
Prêmio Sindusfarma de Qualidade e café de 
lançamento 2019

Data Título N. Pessoas 
Beneficiadas

05/fev
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

12

22/fev
Auditores do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 

10

20/mar
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

4

22/mar
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

10

27/mar
Fornecedores Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

115

05/abr
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

5

23/nov
Lançamento Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 2019

112

TOTAL 268

Data Título N. Pessoas 
Beneficiadas

05/fev
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

12

22/fev
Auditores do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 

10

20/mar
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

4

22/mar
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

10

27/mar
Fornecedores Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

115

05/abr
Comissão de Auditoria Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 

5

Workshops

Data Título N. Pessoas 
Beneficiadas

12-13/mar Treinamento de Auditores em Fornecedores 89

9-10/abr Atualização dos Conceitos Relacionados à Cadeia Fria 90

23-24/abr Produtos de Degradação 104

14-15/mai Estatística na Indústria Farmacêutica aplicada à Validação Analítica e Estudos de Estabilidade 79

4-5/jun Perspectivas e Iniciativas para Inovação Farmacêutica 21

25-26/jun Boas Práticas de Laboratório (BPL) e Biossegurança 23

13/ago Regulação e Tecnologias para Excipientes Farmacêuticos 66

27/ago Impactos e benefícios das tecnologias disruptivas e as expectativas para a Indústria Farmacêutica 56

10-11/set Produção e Controle de Medicamentos Biotecnológicos 34

15/out Defensivos Agrícolas e Medicamentos Fitoterápicos 43

16/out Segurança da Informação em Cloud Computing 34

23-24/out Treinamento em Estatística Aplicada para Validação de Processo 36

6 e 7/11 Segurança da Cadeia Logística e Boas Práticas de Distribuição 37

TOTAL 712
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A P R E S E N TA Ç Ã O

O presente relatório refere-se às principais ativi-
dades desenvolvidas pela Diretoria de Merca-
do e Assuntos Jurídicos no exercício de 2018.

Contém informações qualitativas e quantitativas, 
como também a abordagem das ações desenvolvidas 
junto aos entes de governo e aos profissionais das 
empresas associadas ao Sindusfarma.

Descreve os Seminários, Workshops e Treina-
mentos realizados, cujo objetivo fundamental foi o 
de levar aos profissionais da área fiscal, tributária, 
trabalhista e econômica informações atualizadas e 
esclarecimentos sobre a forma de implementá-las 
nas empresas.

Aponta, de forma sumária, os pleitos que foram 
elaborados e levados aos entes de Governo, tanto na 
esfera federal como nas estaduais.

Destaca ainda, as demandas levadas aos órgãos 
do Poder Judiciário e a realização dos trabalhos ins-
titucionais na defesa dos interesses dos associados.

O conhecimento e acompanhamento tanto da re-
gulamentação econômica do setor de medicamentos, 
como da legislação tributária, trabalhista e de toda a 
movimentação que envolve a área de atuação da Dire-
toria de Mercado e Assuntos Jurídicos, tornaram-se 
um diferencial importante, colocando o Sindusfarma 
como a mais importante Entidade representativa do 
setor farmacêutico no Brasil.

Ao final, registra-se a imprescindível participação 
dos profissionais das áreas técnicas das empresas as-
sociadas, no trabalho que desenvolveram, especial-

mente nos Grupos Temáticos de Tributos, Comissão 
de Economia, Jurídico Estratégico, Jurídico-Trabalhis-
ta, Compliance e Doenças Raras e Negligenciadas. E, 
claro, o apoio absoluto e competente da equipe téc-
nica desta Diretoria, sem o qual nada seria possível.

Bruno Cesar Almeida de Abreu
Diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos

M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
Formar e divulgar os números que compõem o perfil 
da indústria farmacêutica, sempre atualizados e dis-
poníveis na forma de gráficos e tabelas estatísticas 

DIRETORIA DE MERCADO  
E ASSUNTOS JURÍDICOS
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que contemplam informações que se referem direta 
ou indiretamente às atividades do setor. 

A interlocução com os entes de governo, em todos 
os níveis, é outra tarefa desenvolvida com persistência 
pela Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos, em as-
suntos como Substituição Tributária, Convênios ICMS, 
Impostos Federais, Resoluções da CMED, entre outros.

Também faz parte de suas atribuições, auxiliar as 
empresas associadas na solução de problemas que 
envolvam preço, relatórios de comercialização para 
reajuste de medicamentos, interpretação e aplica-
ção da legislação tributária incidente no setor far-
macêutico etc.

Coordena a elaboração de Projetos e Estudos na 
Área de Economia e de Tributos colocando à dispo-
sição da Sociedade propostas e sugestões do Setor 
Farmacêutico.

Encontra-se no departamento a coordenação da 
área de compliance do Sindusfarma, sendo seu Di-
retor seu Compliance Officer. Para tanto, coordena 
internamente o recebimento de denúncias, comuni-
cações e sugestões afetas ao assunto, e assessora o 
Conselho de Ética, ligado à Diretoria.

Por fim, coordena e supervisiona a área Jurídi-
ca, em todos os assuntos ligados à área, inclusive no 
acompanhamento da atualização da legislação afe-
ta, demandas advindas do Ministério Público, Poder 
Judiciário, Ministério do Trabalho e Emprego, entre 
outras, além das questões referentes à Saúde e Se-
gurança do Trabalho, às Negociações Coletivas e às 
relacionadas a Recursos Humanos.

O B J E T I V O S
Produção de informações úteis e confiáveis sobre as 
atividades e o desempenho da Indústria Farmacêu-
tica representa prioridade e o objetivo maior da Di-
retoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

P Ú B L I C O - A LV O
Profissionais das áreas de Economia, Jurídico,  Finan-
ças, Tributos, Farmacoeconomia.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

MARÇO

21/03 Apresentação do Sistema SAMMED 2018 
Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medi-
camentos, que é utilizado para o preenchimento do 

relatório de comercialização, visando o reajuste de 
preços dos medicamentos ocorrido em 31 de mar-
ço de 2018.

Estiveram presentes Técnicos da Anvisa/CMED, 
como também Sr. Leandro Pinheiro Safatle, Secretá-
rio-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED).
# Número de pessoas beneficiadas: 177

ABRIL

04/04 Workshop: Atualidades do eSocial 
Este workshop teve o objetivo de apresentar os prin-
cipais desafios no compliance das obrigações do eSo-
cial e EFD-REINF, apresentar as atualizações da le-
gislação trabalhista e previdenciária que poderá im-
pactar as empresas do setor.
• Ministrado por: Valter Shimidu e Alexandre Ha-

runo 
# Número de pessoas beneficiadas: 66

24/04 Workshop: Importação (Módulo Básico)
Este workshop teve o objetivo de apresentar a política 
e a estrutura brasileira para importação e fornecer os 
conhecimentos básicos necessários para operacio-
nalizar com maior segurança as compras no exterior.
• Ministrado por: Leonardo de Mattos
# Número de pessoas beneficiadas: 16

JUNHO

21/06 Workshop: Reforma Trabalhista – Qual o 
atual cenário e as novas perspectivas
Este workshop teve como objetivo apresentar o atual 
cenário da Reforma Trabalhista com a queda da Me-
dida Provisória 808/2017 e quais são as novas pers-
pectivas da legislação que impacta de forma sensível 
os dispositivos que regulam a realidade das relações 
de trabalho no Brasil.
• Ministrado por: Paula Corina Santone Carajelescov 

e Maria Beatriz Ribeiro Dias Tilkian 
# Número de pessoas beneficiadas: 26

AGOSTO

02/08 Workshop: Fiscalização Tributária e o novo 
cenário eletrônico
Este workshop teve como objetivo apresentar o novo 
cenário eletrônico das fiscalizações tributárias apon-
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tando os procedimentos que devem ser adotados 
diante do início de uma fiscalização e identificando os 
direitos e deveres assegurados ao Contribuinte, assim 
como a adequada condução do período fiscalizatório.
• Ministrado por: Leonardo Ogassawara de Araújo 

Branco, Bruno Henrique Coutinho de Aguiar, Da-
niela Floriano e Ricardo Maitto da Silveira 

# Número de pessoas beneficiadas: 16

21/08 Workshop: A terceirização, trabalho 
temporário e os impactos da Lei nº 13.429/2017 
nos contratos de trabalho.
Este workshop teve como objetivo trazer os concei-
tos estabelecidos pela legislação aliados com as de-
cisões proferidas pelos Tribunais.
• Ministrado por: Paula Corina Santone Carajelescov 

e Maria Beatriz Ribeiro Dias Tilkian 
# Número de pessoas beneficiadas: 47

21/08 Workshop: Análise de Margens & Impostos 
para comercialização de produtos farmacêuticos
Este workshop teve como objetivo abordar de forma 
direta e prática as principais normas fiscais envolvi-
das na comercialização de produtos farmacêuticos 
em âmbito nacional bem como o cálculo da margem 
de contribuição nas cadeias de distribuição.
• Ministrado por: Nelson Bruxellas Beltrame 
# Número de pessoas beneficiadas: 19

OUTUBRO

30/10 Workshop: Lei Geral de Proteção de Dados.
Este workshop teve como objetivo debater o conteú-
do e os principais impactos, no cenário corporativo, 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), 
publicada em 15.08.2018, e as medidas que as empre-
sas deverão adotar para a coleta e o tratamento de 
dados pessoais de pessoas físicas, a partir da entrada 
em vigor da Lei, em fevereiro de 2020.
• Ministrado por: Bruno Henrique Coutinho de 

Aguiar, Ligia Azevedo Ribeiro, Maria Beatriz Ri-
beiro Dias Tilkian, Mariana Amorim Arruda e Fe-
lipe Leoni Carteiro Leite Moreira

# Número de pessoas beneficiadas: 78

NOVEMBRO

27/11 Workshop: Código de Ética e Conduta do 
Sindusfarma
Este workshop teve como objetivo a apresentação do 
Código: alcance e abrangência; as condições de re-
lacionamento das empresas com Agentes Públicos; 
com Associações de Pacientes; Patrocínio e organi-
zação de eventos; brindes e presentes e outros te-
mas relacionados.
• Ministrado por: Itamar de Carvalho Júnior
# Número de pessoas beneficiadas: 49

O F Í C I O S   E L A B O R A D O S   E M   2 0 1 8
• Ofício encaminhado à CAT – Coordenadoria de 

Administração Tributária solicitando manifesta-
ção junto ao Confaz, a favor da revisão das recen-
tes exigências promovidas pelo Convênio ICMS 
210/2017, no Convênio ICMS 162/94 (medica-
mentos destinados ao tratamento de câncer), pro-
pondo alteração na redação do Convênio ICMS 
162/94, em linha com os textos já existentes no 
Convênio ICMS 87/02 e Convênio ICMS 01/99, 
alterado pelo Convênio ICMS 212/2017.

• Ofício encaminhado à CMED – Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medicamentos, apresentan-
do as propostas do setor industrial farmacêutico 
com o intuito de contribuir para a atualização da 
norma que rege a Resolução CMED nº 2, de 05 de 
março de 2004. 

• Ofício encaminhado à CMED – Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medicamentos, consultando 
sobre a atualização do CAP em contratos públicos, 
tendo em vista a publicação de novo valor do CAP 
durante a execução desses contratos.

Grupos de trabalhos e comissões

Comissão de Economia 291 participantes

Grupo de Trabalho de Tributos 455 participantes

Grupo de Trabalho Doenças Raras  
e Negligenciadas

153 participantes

Jurídico Trabalhista 260 participantes

Grupo de Trabalho de Compliance   30 participantes

Comitê Estratégico Jurídico   96 participantes
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NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 1.898

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 51

Total de Pessoas Beneficiadas: 1.949

No ano de 2018 a Diretoria de Mercado e Assuntos 
Jurídicos, com a realização de seus eventos, Seminá-
rios, Workshops, Reuniões de Grupos de Trabalho, 
Comissões, entre outros, beneficiou o total de 1.882 
pessoas que estiveram presentes. O gráfico seguinte 
traz uma comparação para o período de 2006 a 2018.

R E S U LTA D O S   O B T I D O S
Como descrito neste relatório, o ano de 2018 foi bas-
tante produtivo para as atividades da Diretoria de 
Mercado e Assuntos Jurídicos.

O maior desafio foi a ampliação de seus resultados 
qualitativos e quantitativos, mantendo, no mínimo, a 
qualidade dos serviços prestados às empresas asso-
ciadas, a confiabilidade e atualidade das informações 
disponibilizadas, a promoção dos eventos, como tam-
bém poder traduzir em pleitos os anseios de nossa 
coletividade de uma forma geral.

Número total de participantes nos eventos/reuniões (Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos)

Período: 2007 a 2018

Fonte: Livro de presença Sindusfarma • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

2007

378

2009

786

2011

1.060

2013

1.187

2015

1.311

2017

1.536

2008

628

2010

852

2012

1.424

2014

919

2016

1.396

2018

1.949
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A P R E S E N TA Ç Ã O

N este relatório vocês irão encontrar as prin-
cipais ações e atividades desenvolvidas pela 
Área Sindical Trabalhista durante o ano de 

2018 como: Palestras, Reuniões Plenárias, Workshops, 
Negociações Coletivas de Trabalho, Seminários de 
Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, Acom-
panhamento do Processo de Inclusão de PCDs, PAP 
– Programa de Apoio Profissional E XII Jogos Sin-
dusfarma.

O ano de 2018 continuou sendo de muitos desa-
fios, destacamos a continuidade das discussões so-
bre a implantação do Sistema de Escrituração Fis-
cal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). Sendo que a sua primeira fase 
foi implementada no país em janeiro de 2018 e o cro-
nograma prevê que o projeto estará totalmente con-
cluído a partir de julho de 2019. O eSocial será a nova 
forma de prestação de informações do mundo do 
trabalho ao governo federal que integra  Ministério 
do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previ-
dência, INSS e Receita Federal, que entrará em vigor 
no Brasil.  Foram realizadas em 2013 – 2 reuniões; 
2014 – 5 reuniões; em 2015 – 3 reuniões; 2016 – 6 re-
uniões; 2017 – 8 reuniões; e em 2018 mais 8 reuniões, 
sendo também enviadas diversas informações e no-
tícias aos associados. 

Não podemos deixar de mencionar as negocia-
ções coletivas de trabalho realizadas durante 2018, 
em que foram discutidas somente as cláusulas eco-
nômicas das respectivas convenções vigentes refe-
rentes à Fetquim/CUT, Fequimfar/Força Sindical e 

Sinfar (Farmacêuticos), devido à estagnação e agra-
vamento da crise econômica no Brasil. Quanto ao 
Sinprovesp (Propagandistas), foram discutidas so-
mente as cláusulas econômicas, conforme previsto 
na CCT 2017/2018.  

Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta 
Gerência trabalhou ativamente na NR 12 Máquinas e 
Equipamento durante 2018, acompanhando as altera-
ções: Portaria nº 252 de 12/04/2018; Portaria nº 98 de 
09/02/2018 e Portaria nº 326 de 15/05/2018, expe-
didas pelo Ministério do Trabalho e também envian-
do sugestões e informações para Fiesp e CNI (Confe-
deração Nacional da Indústria). Foi realizado no dia 
10/05/2018 o lançamento do Manual “Boas Práticas 
de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho na 
Indústria Farmacêutica – Guia Prático de Auditoria 

GERÊNCIA DE RELAÇÕES  
SINDICAIS TRABALHISTAS
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– Normas Regulamentadoras”, com as seguintes NRs 
atualizadas: NR 02, NR 04 e NR 08.

Na área trabalhista, a CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho foi profundamente alterada pela 
lei 13.467/17 – a chamada Reforma Trabalhista. Com 
a nova lei se abre um horizonte de mais segurança 
jurídica e cooperação, proporcionando a melhoria 
do ambiente de negócios, o que contribuirá com o 
crescimento econômico, beneficiando as empresas, 
os empregados, enfim, o Brasil. 

Merecem destaque a atuação do Gerente de Rela-
ções Sindicais Trabalhistas, Arnaldo Pedace, no Gru-
po de Trabalho Negocial –  DESIN/FIESP, referente 
à Reforma Trabalhista, debatendo as possíveis ade-
quações na Convenção Coletiva de Trabalho; além de 
sua participação nas reuniões plenárias de executi-
vos de sindicatos na FIESP realizadas durante o ano 
de 2018, nas quais compartilhou com os presentes 
a prática sindical “Conciliação Voluntária de Diver-
gências”, vencedora em 1° lugar no Prêmio Melhores 
Práticas Sindicais de 2016 da FIESP.

A CNI criou o Programa de Desenvolvimento Asso-
ciativo (PDA), que é um instrumento que visa moder-
nizar os sindicatos e fortalecer sua atuação na defesa 
dos interesses da indústria brasileira.  Foram selecio-
nadas 100 Práticas Sindicais para o Banco de Boas 
Práticas – das 438 avaliadas – que tem como objetivo 
reconhecer e disseminar práticas inovadoras de Sin-
dicatos Industriais. O Sindusfarma foi contemplado 
com quatro práticas conforme apresentamos abaixo: 
• Comunicação e relacionamento – Boa prática 

“Prêmio Melhores Práticas em Gestão de Saúde 
e Segurança no Trabalho;

• Negociação coletiva – Boa prática “Conciliação vo-
luntária de divergências”;

• Prestação de serviços – Boa prática “PES – Pro-
grama Educacional”;       

• Prestação de serviços – Boa prática “Programa de 
Inclusão Social – Pessoas com Deficiência (PCD).
As previsões de crescimento da econômica brasi-

leira para 2019 são muito otimistas, apesar da crise 
econômica/política que está ocorrendo em nosso 
país. Tudo indica que o pior já passou e que o novo 
governo, que assumiu em janeiro de 2019, deve im-
pulsionar o preço das ações e segurar o valor do dó-
lar. Quanto ao desemprego, ele deverá aos poucos ser 
contido, mas isso está ligado ao aquecimento gradual 
da atividade econômica. O Banco Central prevê que 
o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer até 3,5%, 

a inflação em torno de 4,2%, abaixo da meta do go-
verno (4,25%), o dólar deve ficar em R$ 3,83 e a taxa 
básica de juros da economia, a Selic, em 7,63% ao ano.

Para o salário mínimo de 2019, portanto, a fórmula 
determina a soma do resultado do PIB de 2017 (alta 
de 1%) e o INPC de 2018. Como só é possível saber no 
início do ano a variação do INPC, o governo usa uma 
previsão para propor o aumento. Este é o último ano 
de validade da atual fórmula de correção do mínimo, 
que começou a valer em 2012. O novo governo irá 
definir como será o valor do salário mínimo de 2020 
em diante. Portanto, o ano de 2019 será mais um ano 
de ganhos reais modestos nos salários. As categorias 
que irão fechar Convenção Coletiva de Trabalho no 
primeiro trimestre encontrarão dificuldades nas ne-
gociações salariais, uma vez que a inflação está em 
patamares muito baixos. 

O ano de 2018 foi marcado por dois grandes mo-
mentos: Copa do Mundo e Eleições, uma das mais po-
lêmicas da histórica do Brasil e o novo governo terá 
como missão atender a quatro grandes expectativas 
do brasileiro: trabalho, segurança pública, economia 
e educação. São metas difíceis de serem cumpridas, 
mas surge uma luz no fim do túnel, que traz um sen-
timento de entusiasmo para o povo brasileiro.

Arnaldo Pedace
Gerente de Relações Sindicais Trabalhistas

M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
Fazer com que as negociações coletivas ocorram de 
forma satisfatória para as empresas; Realizar reuniões 
mensais para os grupos de trabalho com a finalidade 
de analisar e discutir questões que dizem respeito à 
legislação trabalhista, tornando acessível as imposi-
ções das normas que incidem sobre a atividade das 
empresas na área de recursos humanos.

Conduzir o programa integrado de Gestão e Boas 
Práticas de Segurança no Ambiente de Trabalho GST- 
Sindusfarma.

O B J E T I V O S
A área Sindical Trabalhista tem como objetivos: ana-
lisar as Leis, Projetos de Lei, Portarias e informativos 
diários editados por órgãos oficiais, prestação de as-
sessoria preventiva sobre inovações legais e jurispru-
denciais ou doutrinárias na área do Direito do Traba-
lho; representação do Sindusfarma nas negociações 
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das convenções, acordos ou dissídios coletivos com 
os sindicatos dos trabalhadores; assessoramento às 
empresas associadas em questões relativas à aplica-
ção da legislação trabalhista/previdenciária vigente.

A Gestão e Boas Práticas de Segurança no Ambien-
te de Trabalho (GST- Sindusfarma) tem como objeti-
vos: realizar eventos para esclarecimento e atualiza-
ção dos profissionais da área, proporcionando  aos 
participantes dos eventos a troca de experiências e 
oportunidade de adquirir novos conhecimentos na 
área; debater assuntos da legislação voltada à segu-
rança, higiene e medicina ocupacional; desenvolver 
ações no sentido de instrumentalizar os técnicos, 
quanto aos EPIs defeituosos, bem como conscienti-
zar os colaboradores da importância do uso desses 
equipamentos; acompanhar as alterações nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Em-
prego e demais regulamentações pertinentes.

P Ú B L I C O - A LV O
As atividades realizadas se destinam aos colaborado-
res das áreas de Recursos Humanos, Jurídica e Saúde 
e Segurança do Trabalho.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

FEVEREIRO

05/02 e 06/02 Workshop Segurança do Trabalho 
eSocial e o Programa de Proteção Respiratória – 
eSocial e Programa de Conservação Auditiva
O objetivo deste evento, realizado na fábrica 3M, foi 
apresentar os requisitos para implementação dos 
Programas de Proteção Respiratória, identificando 
os riscos e bandas de controle e ensaio de vedação 
e Conservação Auditiva de forma a atender aos re-
querimentos do eSocial.
• Ministrantes: Paula Olhê e Rafael Fernandes
# Número de pessoas beneficiadas: 32

07/02 Reunião de Heads de RH
Essa reunião é destinada aos diretores de recursos 
humanos das empresas associadas.
• Temas abordados: Negociação Coletiva 2018; Pers-

pectiva de inflação para as negociações; Reforma 
Trabalhista; e-Social – Pesquisa e outros assun-
tos de interesse.

# Número de pessoas beneficiadas: 04

08/02 Reunião de Administração de Pessoal, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reu-
nião: Negociação Coletiva 2018; Perspectiva de in-
flação para as negociações; Reforma Trabalhista; e-
Social-Pesquisa; Previdência Social; Raiz; Reajuste 
Seguro Desemprego; Atestado Médico Rasurado e 
outros assuntos de interesse.
# Número de pessoas beneficiadas: 26

21/02 Reunião do GFARH
Essa reunião é destinada ao grupo de recursos hu-
manos das empresas. A ideia é sempre trazer uma 
palestra de tema atual e depois abrir para dúvidas e 
discussões. Nesse dia foi realizada a palestra “Quarta 
Revolução Industrial, o Futuro do Trabalho”, minis-
trada por Joaquim Patto, diretor da Mercer. 
# Número de pessoas beneficiadas: 12

22/02 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 09

26/02 Reunião Grupo de Trabalho NRs
O enfoque deste Grupo é discutir e revisar os Ma-
nuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam sobre 
as Normas Regulamentadoras do Trabalho. 
• Nesta reunião foram distribuídas as normas entre 

os participantes para elaboração de material para 
discussão nas próximas reuniões.

# Número de pessoas beneficiadas: 09

MARÇO

02/03 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 06
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02/03 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 06

07/03 Entrega da Pauta- Fetquim e Fequimfar
# Número de pessoas beneficiadas: 06

07/03 Workshop Segurança do Trabalho: “eSocial 
com foco na proteção das mãos e corpo”
Este evento teve o objetivo de apresentar os requisitos 
para escolha de proteção adequada para mãos e cor-
po de forma a atender aos requerimentos do eSocial.
• Ministrantes: Elcio Bertolacini e Mário Costa.
# Número de pessoas beneficiadas: 07

09/03 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 08

19/03 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 11

23/03 Reunião do GT de Convenção Coletiva de 
Trabalho
Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho e a ideia 
do grupo é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabili-
dade das cláusulas.
# Número de pessoas beneficiadas: 08

26/03 Reunião Grupo de Trabalho eSocial
O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saúde 
Ocupacional do eSocial.

Nesta reunião foi discutida a planilha preenchida 
da área de expedição e algumas dúvidas foram iden-
tificadas e resolvidas, ficando definido como próxi-
mo passo o preenchimento do modelo revisado de 
Saúde Ocupacional.
# Número de pessoas beneficiadas: 22

28/03 Reunião do GFARH
Essa reunião é destinada ao grupo de recursos hu-
manos das empresas. A reunião consiste em uma pa-
lestra de tema atual e depois o grupo tirar as dúvidas 
e discussões. Nesse dia foi realizada a palestra “Ges-
tão na Era Pós – Digital, quais são os novos desafios 
da gestão perante os novos perfis de consumidores/
colaboradores que já fazem parte da era pós-digital 
e como as tecnologias ajudam a vencer estes desa-
fios. Exemplos práticos para Gestão de RH e Saúde”, 
ministrada por: Allan Pires, 2Easy. 
# Número de pessoas beneficiadas: 10

29/03 Reunião da Comissão de Negociação 
Coletiva
Essa reunião teve como objetivo analisar a pauta de 
reivindicações apresentadas pelos Sindicatos dos 
empregados.
# Número de pessoas beneficiadas: 16

ABRIL

Assinatura das Convenções Coletivas de 
Trabalho- 2018

FETQUIM (CUT) E FEQUIMFAR
Em 10/4/18, o Sindusfarma firmou o Aditivo à Con-
venção Coletiva de Trabalho 2018/2019 dos sindica-
tos Fetquim e Fequimfar. A data de vigência do acor-
do é 1º de abril.

Para os profissionais filiados à Fetquim/CUT e Fe-
quimfar, o índice de reajuste será de 2,5%, com teto 
de R$ 8.511,65.

A Convenção tem as seguintes bases:

• Reajuste salarial: 2,5% para os salários. Teto de 
R$ 8.511,65. Acima desse valor, fixo de R$ 212,79.
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• Salário normativo:
 Para empresas com até 100 empregados:  

R$ 1.483,59 
 Para empresas a partir de 101 empregados:  

R$ 1.669,84
• Participação nos lucros e resultados:
 Para empresas com até 100 empregados:  

R$ 1.695,27
 Para empresas a partir de 101 empregados:  

R$ 2.352,10
• Cesta básica ou vale alimentação:
 Para empresas com até 100 empregados:  

R$ 220,00
 Para empresas acima de 101 empregados:  

R$ 330,00
• Faixa de reembolso de medicamentos:

– Faixa item a – Para salários até R$ 2.417,30 – 
80% do valor da nota fiscal até o limite mensal 
de compra;

– Faixa item b – Para salários de R$ 2.417,31 até 
R$ 3.900,88 – 50% do valor da nota fiscal até o 
limite mensal de compra;

– Faixa item c – Para salários acima de R$ 3.900,88 
– 30% do valor da nota fiscal até o limite men-
sal de compra;

– Para salários acima de R$ 7.334,30 o limite do 
subsídio será o valor fixo de R$ 2.200,29.

SINPROVESP e FIP (Federação Interestadual dos 
Propagandistas)
O Sindusfarma firmou com o Sinprovesp e a FIP, no 
dia 23/04/18, a Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2020 dos propagandistas da indústria farma-
cêutica. A data de vigência do acordo é 1º de abril.

Para os profissionais filiados ao Sinprovesp e a 
FIP, o índice de reajuste será de 2%, com teto de R$ 
7.400,00
A Convenção tem as seguintes bases:

• Reajuste salarial: 2% para os salários até R$ 
7.400,00. Acima desse valor, fixo de R$ 148,00.

• Salário normativo: R$ 1.938,00
• Participação nos lucros e resultados: R$ 1.836,00
• Auxílio creche: R$ 380,76
• Reembolso de quilometragem: R$ 0,79
• Reembolso refeição: R$ 43,50
• Despesa com comunicação: R$ 101,00

SINFAR (Farmacêuticos)
Reajuste salarial
Salários de até R$ 8.511,65: 2,5%
Salários acima de R$ 8.511,65: R$ 212,79 (aumento fixo)

02/04 Reunião de Negociação Coletiva- 
Sinprovesp 
Essa negociação teve como objetivo analisar a pau-
ta de reivindicações apresentadas pelos sindicatos 
dos empregados.
# Número de pessoas beneficiadas: 18

02/04 Reunião de Negociação Coletiva- FIP 
(Federação Interestadual dos Propagandistas)
Essa negociação teve como objetivo analisar a pau-
ta de reivindicações apresentadas pelos Sindicatos 
dos empregados.
# Número de pessoas beneficiadas: 14

11/04 Reunião de Negociação Coletiva- FIP 
(Federação Interestadual dos Propagandistas)
Essa negociação teve como objetivo analisar a pau-
ta de reivindicações apresentadas pelos sindicatos 
dos empregados.
# Número de pessoas beneficiadas: 07

12/04 Workshop Segurança do Trabalho: “eSocial 
e o Risco Ergonômico e Químico” & “Impactos da 
Reforma Trabalhista”
O objetivo deste evento foi debater estratégias para 
levantar os riscos ergonômicos e químicos de acordo 
com a tabela 23 do eSocial e apresentar os principais 
impactos da reforma trabalhista. Kamilla Satore (Gru-
po Posturar), apresentou a Legislação (NR 17, ISOs), 
definição de riscos ergonômicos, impacto financeiro 
em empresas e o Risco  Ergonômico no eSocial. Ar-
naldo Pedace (Sindusfarma) apresentou os impactos 
da Reforma Trabalhista e Ana Maria Menegazzo (GMP 
Consultoria) apresentou o Plano de Gerenciamento 
de Produtos Químicos.
# Número de pessoas beneficiadas: 36

23/04 Reunião de Administração de Pessoal, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária 
Reunião conduzida pelo gerente de Relações Sindi-
cais Trabalhistas e destinada para as áreas de Re-
cursos Humanos, Jurídico- trabalhista e Trabalhista 
sindical. Pontos que foram discutidos e explicados na 
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reunião:  Negociações Coletivas 2018/2019 e outros 
assuntos de interesse.
# Número de pessoas beneficiadas: 08

23/04 Reunião Grupo e Trabalho NRs
O enfoque deste Grupo é discutir e revisar os Ma-
nuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam so-
bre as Normas Regulamentadoras do Trabalho. Nes-
ta reunião foi discutido o material referente à NR 10.
# Número de pessoas beneficiadas: 06

26/04 Reunião do GFARH
Apresentação do curso “Gestão de Negócios com Ên-
fase na Industria Farmacêutica na ESPM”, ministrado 
por Gilberto Santos (coordenador do curso); seguida 
da Palestra “Engajamento na Era da Disrupção”, mi-
nistrada por Bruno Andrade, consultor líder da prá-
tica na América Latina da Mercer. A consultoria tam-
bém apresentou a Proposta especial de TRS 2018 e a 
pesquisa de remuneração e benefícios.
# Número de pessoas beneficiadas: 10

MAIO

03/05 Reunião de Heads de RH: 
Destinada aos diretores de recursos humanos, temas 
discutidos: Negociações coletiva de Trabalho; Ações 
Civis Públicas – Contribuição Sindical – Pesquisa; MP 
– 808 de 14/11/2017 – RT; Ações Trabalhistas RS e 
outros assuntos de interesse.
# Número de pessoas beneficiadas: 01

10/05 Workshop Segurança do Trabalho: 
Atualizações NR 12 & Lançamento da Coletânea 
das NRS Revisadas
Este evento teve como objetivo apresentar as mu-
danças que foram introduzidas na NR 12 (Segurança 
no trabalho em Máquinas e Equipamentos) ao longo 
dos últimos dois anos. Arnaldo Pedace lançou o Ma-
nual  “Boas Práticas de Segurança, Higiene e Medi-
cina do Trabalho na Indústria Farmacêutica – Guia 
Prático de Auditoria – Normas Regulamentadoras: 
NR-02, NR-04 e NR-08”.
# Número de pessoas beneficiadas: 11
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JUNHO

11 e 28/06 Workshop Segurança do Trabalho: 
Higiene Ocupacional
Este evento teve o objetivo de orientar os profissionais 
da indústria farmacêutica sobre técnicas e procedi-
mentos adotados internacionalmente para avaliação 
das condições ambientais em relação a exposição a 
agentes químicos, físicos e biológicos, com especial 
atenção ao monitoramento de ativos farmacêuticos.
# Número de pessoas beneficiadas: 30

18/06 Reunião Grupo de Trabalho eSocial 
O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saúde 
Ocupacional do eSocial. Nesta reunião foram dis-
cutidas as tabelas 29 e 30 publicadas nos layouts 
do eSocial.
# Número de pessoas beneficiadas: 21

20/06 Reunião do GFARH
Convidamos a empresa Biolab para apresentar um 
dos projetos vencedores do Prêmio Bumerangue 
2017. A apresentação foi sobre o projeto “Plural – 
Imersão Cultural- Vencedor nas categorias: Impac-
to no Resultado da Organização e Inovação/ cria-
tividade do VIII Prêmio Bumerangue”, ministrado 
por Taciana.
# Número de pessoas beneficiadas: 12

22/06 Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho
Referente à Lei 13.467/2017- Cláusula Nona do Aditivo 
à CCT 2018/2019 da Reforma Trabalhista
# Número de pessoas beneficiadas: 17

JULHO

03 e 04/07 Encontro Nacional da Indústria
O Gerente de Relações Sindicais Trabalhistas parti-
cipou, em Brasília, do Encontro Nacional da Indús-
tria (ENAI). É a convenção anual do setor industrial 
brasileiro e organizado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) desde 2006, que reúne empresá-
rios, sindicatos e federações de indústrias. Duran-
te o evento, lideranças empresariais se encontram 
para alinhar e validar posicionamentos, com foco nas 
ações de defesa da indústria nacional e no desenvol-
vimento da competitividade do setor.

04/07 Workshop: Formação de Gestores 
-Relações Sindicais Patronais
Evento destinado aos gerentes e analistas admi-
nistrativos, operacionais e comerciais, advogados 
trabalhistas e empresariais, prepostos e paralegais, 
profissionais ligados às áreas de Recursos Humanos 
e de Relações Trabalhistas e demais interessados 
em desenvolver competências relacionadas a esta 
área para aplicação na indústria farmacêutica, com 
o objetivo capacitar os participantes na atividade de 
Gestor e Analista das Relações Sindicais no âmbito 
empresarial e sua atuação como elemento-chave 
para obtenção do sucesso nas negociações sindi-
cais e com empregados.
• Ministrantes: Marcelo Pinto e Arnaldo Pedace
# Número de pessoas beneficiadas: 13

26/07 Reunião Grupo e Trabalho NRs
O enfoque deste deste Grupo é discutir e revisar os 
Manuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam sobre 
as Normas Regulamentadoras do Trabalho. Nesta re-
união foi finalizada a discussão do material referente 
à NR 10 com a revisão de modelos.
# Número de pessoas beneficiadas: 05

AGOSTO

09/08 Reunião de Administração de Pessoal, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária 
Foram abordados durante a reunião os assuntos so-
bre a entrega do compêndio das convenções coleti-
vas; Instrução Normativa nº 146, de 25/07/2018; Ins-
trução Normativa nº 1.819, de 26/07/2018; Projeto de 
Lei do Senado nº 326/2018; Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 1.544/2018; Desoneração da Fo-
lha de Pagamento; Panorama das negociações cole-
tiva 2018; Projeção do INPC; Fundação de Sindicatos 
Propagandistas; Registro Sindical; Fundo Social, en-
tre outros assuntos de interesses dos participantes.
# Número de pessoas beneficiadas: 23

14/08 Workshop Segurança do Trabalho: Espaço 
Confinado 
O objetivo deste evento, realizado na fábrica 3M, em 
Campinas, foi o de fornecer informações sobre Es-
paços Confinados da Indústria Farmacêutica, como 
teoria, conceito, emergência, salvamento, gestão da 
NR 33 e prática no auditório com montagens e etc.
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• Ministrante: Olavo Carmo
# Número de pessoas beneficiadas: 24

15/08 Reunião do GFARH 
Apresentação sobre o Programa de Desenvolvimento 
da Liderança, da empresa Novo Nordisk, ministrado 
por Livia Lunardi.
# Número de pessoas beneficiadas: 10

SETEMBRO

13/09 Reunião do GFARH
Palestra “A Biografia- Uma abordagem para o desen-
volvimento pessoal e profissional”, ministrada por An-
tônio Zuvela (Instituto Vida e Carreira).
# Número de pessoas beneficiadas: 07

14/09 Reunião GT- Reforma Trabalhista
Revisão das cláusulas sociais conforme alterações 
ocorridas na CLT com a Reforma Trabalhista.
# Número de pessoas beneficiadas: 08

19/09  Reunião Grupo de Trabalho NRs com foco 
na discussão sobre Periculosidade e Insalubridade 
na Indústria Farmacêutica
O foco desta reunião é discutir os aspectos da in-
salubridade e periculosidade na indústria farma-
cêutica e desenvolver estratégias. Nesta reunião 
foram discutidas as ações a serem tomadas pelas 
empresas para diminuir as reclamações trabalhis-
ta por periculosidade com produtos inflamáveis. 
Foi desenvolvida uma pesquisa para ser enviada aos 
associados.
# Número de pessoas beneficiadas: 11

24/09 Reunião Grupo de Trabalho eSocial
O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saúde 
Ocupacional do eSocial. Nesta reunião foi feita a re-
visão geral dos NDE 01/2018, dos layouts de Segu-
rança e layout de Saúde.
# Número de pessoas beneficiadas: 30

28/09 Reunião GT- Reforma Trabalhista: Revisão 
das cláusulas sociais conforme alterações 
ocorridas na CLT com a Reforma Trabalhista.
# Número de pessoas beneficiadas: 06

OUTUBRO

11/10 Reunião de Administração de Pessoal, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reu-
nião: Cenário das Negociações; FAP; eSocial; Lei de 
Proteção de Dados; Trabalho Intermitente; Tercei-
rização; Notícias e outros assuntos de interesse dos 
participantes.
# Número de pessoas beneficiadas: 12

15/10 Workshop Segurança do Trabalho –  
Treinamento NR 35 – Segurança e Saúde no 
Trabalho em Altura
O objetivo deste evento, realizado na fábrica 3M, em 
Campinas, foi o de esclarecer todas as dúvidas com 
relação à NR 35, analisar os requisitos mínimos para 
o Trabalho em Altura, medidas de proteção, plane-
jamento, organização e execução.
• Ministrante: Mariela Segui.
# Número de pessoas beneficiadas: 08

19/10 Reunião GT- Reforma Trabalhista
Revisão das cláusulas sociais conforme alterações 
ocorridas na CLT com a Reforma Trabalhista.
# Número de pessoas beneficiadas: 06

29/10 Reunião Grupo de Trabalho NRs com foco 
em acidentes do trabalho e na nova legislação 
trabalhista 
Enfoque deste Grupo é discutir os aspectos dos aci-
dentes do trabalho e a reforma trabalhista. Nesta re-
união foram discutidas as dúvidas em relação aos aci-
dentes de trajeto e a reforma trabalhista e também a 
abertura de CAT de acordo com o eSocial e o Manual 
da Previdência. Foi elaborado um questionário com 
as principais dúvidas do assunto.
# Número de pessoas beneficiadas: 10

NOVEMBRO

06/11 Reunião de Heads de RH
Reunião destinada aos diretores de RH, com o objetivo 
de realizar o planejamento 2019 das próximas reuniões.
# Número de pessoas beneficiadas: 01
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08/11 Reunião de Administração de Pessoal, 
Legislação Trabalhista e Previdenciária
Reunião destinada a área de Administração de pes-
soal, Jurídico-trabalhista e Sindical Trabalhista. Te-
mas abordados:  Negociação Coletiva – Químicos 
de São Paulo – data base novembro/2018; PLR – 1ª 
Turma do TST; TST – Precedente; TST – Informati-
vo; Falta única que gera quebra de confiança justifi-
ca demissão de funcionário; Acórdão – Horas Extras 
e Prêmios; Pesquisa – Grau de Escolaridade da Força 
de Vendas; Pesquisa – Ranking de Premiação;  Pes-
quisa – Gestão de Contratos e Terceirização; Cená-
rios – Notícias Sindical/Trabalhista – outubro/2018;
# Número de pessoas beneficiadas: 09

09/11 Reunião GT- Reforma Trabalhista: 
Revisão das cláusulas sociais conforme alterações 
ocorridas na CLT com a Reforma Trabalhista.
# Número de pessoas beneficiadas: 06

29/11 Reunião do GFARH
Apresentação dos resultados da TRT Mercer, pesqui-
sa de remuneração e benefícios, feita por Ana Pau-
la Henriques.
# Número de pessoas beneficiadas: 09

DEZEMBRO

03/12 Workshop Segurança do Trabalho – 
Indicadores de SST & Atualizações do eSocial – 
eventos de SST
O objetivo deste evento foi apresentar um roteiro 
para a Segurança do Trabalho, quais riscos devem 
ser informados no eSocial e atualizar as informações 
sobre os eventos de SST. A exposição ficou a cargo 
de Nilza Machado, do Grupo Datamace.
# Número de pessoas beneficiadas: 38

07/12 Reunião Grupo de Trabalho eSocial: 
O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saúde 
Ocupacional do eSocial. Nesta reunião foram revisa-
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das as alterações do MOS 2.5 e definidos os próximos 
passos para reunião de fevereiro de 2019.
# Número de pessoas beneficiadas: 12

P E S Q U I S A S   R Á P I D A S   2 0 1 8
Para melhor conhecimento da realidade do setor na 
área de Recursos Humanos e Saúde e Segurança do 
Trabalho, realizamos durante todo o ano de 2018 pes-
quisas rápidas sobre as políticas adotadas pelas em-
presas associadas.

Relacionamos abaixo alguns temas pesquisados 
do total de 87 pesquisas realizadas:

• Ações Comemorativas
• Assistência Médica
• Banco de Horas
• Critério: Cartão Combustível
• Jornada de Trabalho
• Programa de Retenção
• Viagens Internacionais

G R U P O S   D E   T R A B A L H O S   E   C O M I S S Õ E S
Nome Nº de Participantes

Comissão de Negociação Coletiva 15

Convenção Coletiva de Trabalho 21

Reforma Trabalhista 06

eSocial 22

Normas Regulamentadoras 08

R E S U LTA D O S   O B T I D O S
As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas para 
o período 2018/2019 com a Fetquim/CUT, Fequim-
far/Força Sindical e Sinfar (Farmacêuticos) tratam 
apenas das cláusulas econômicas. Sendo todas assi-
nadas com sucesso. Quanto ao Sinprovesp (Propa-
gandistas), foram discutidas todas as cláusulas (so-
ciais e econômicas), sendo que do total de 48 sin-
dicatos de propagandistas, 10 sindicatos ainda não 
firmaram a CCT.

Posteriormente foi confeccionado o Manual de 
Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 conten-
do todas as convenções assinadas com os respecti-
vos sindicatos de trabalhadores.

Foram realizados no decorrer do ano de 2018 di-
versos eventos envolvendo temas atuais e polêmicos 
relacionados à Justiça do Trabalho, Recursos Huma-
nos, prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, 
entre outros, proporcionando aos associados aqui-

sição de conhecimento e atualização em questões 
pertinentes à indústria farmacêutica.

Foram enviados aproximadamente 20 boletins in-
formativos aos associados com atualizações e novi-
dades das áreas trabalhistas, sindical, previdenciária 
e de saúde e segurança do trabalho.

No marco do PPA – Programa de Preparação para 
Aposentadoria, que passou a integrar a partir de 2013 
a grade fixa de cursos oferecidos pelo Sindusfarma 
aos associados, foi realizada uma turma em 2018. 

Foram enviadas sugestões à FIESP aos seguintes 
Projetos de Lei:
• PLS 273/2017 – SF – Revogação de pontos da Re-

forma Trabalhista referentes a jornada de trabalho;
• PL 271/2017 – SF – Revogação da extinção do con-

trato de trabalho por acordo entre empregado e 
empregador;

• PL 8573/2017 – CD – Fixação de critérios de re-
muneração e gorjeta e alterações na Reforma Tra-
balhista;

• PL 8571/2017 – CD – Possibilita a contratação de 
aprendizes pelas MPES e a criação de programa 
de aprendizagem pelo MT;

• PL 8574/2017 – CD – Revogações de disposições 
da Reforma Trabalhista sobre intervalo nas jorna-
das de trabalho;

• PL 8639/2017 –   CD – Restabelecimento da con-
tribuição sindical compulsória;

• PEC 355/2017 – CD – Licença parental;
• PL 8360/2018 – CD – Revogação do trabalho in-

termitente e do teletrabalho;
• PLS 348/2017 – SF – Revogação da negociação das 

condições de trabalho do profissional que recebe 
2 vezes acima do teto do RGPS.

• PLS 267/2018 – SF – Revogação das hipóteses de 
inaplicabilidade dos efeitos do não compareci-
mento das partes à audiência;

• PLS 290 – SF – Direito da trabalhadora lactante 
ao descanso de uma hora para amamentação pelo 
período de um ano;

• PLS 298/2017 – SF – Revogação da jornada de tra-
balho 12X36h;

• PLS 291/2017 – SF – Revogação do Contrato de 
Trabalho Intermitente;

• PLS 292/2017 – SF – Revogação da possibilidade de 
contratação do trabalhador autônomo exclusivo;

• PLS 289/2017 – SF – Revogação da possibilida-
de de quitação anual de obrigações trabalhistas;



S I N D U S F A R M A82

• PLS 294/2017 – SF – Restabelecimento da incor-
poração da gratificação de confiança;

• PLS 293/2017 – SF – Prevalência da negociação 
coletiva apenas para ampliação de direitos;

• PLS 297/2017 – SF – Revogação da vedação à ul-
tratividade;

• PLS 295/2017 – SF – Proibição do trabalho de ges-
tantes e lactantes em atividades insalubres;

• PLS 405/2017 – SF – Alterações na Reforma Tra-
balhista;

• PL 8954/2017 – CD – Desobriga o advogado de pa-
gar custas em execução de honorários;

• PL 8606/2017 – CD – Revogação da possibilidade 
de negociação do período de amamentação.

Foram enviadas sugestões à FIESP referente às 
Consultas Públicas abaixo:
• ABNT – Consulta Pública – Trabalho em Altura e 

Espaço Confinado:
• Projeto de Revisão ABNT NBR 16710: Parte 1 – Res-

gate Técnico Industrial em Altura e/ou em Espaço 
Confinado: Requisitos para qualificação do pro-
fissional;

• Projeto de Revisão ABNT NBR 16710: Parte 2 – Res-
gate técnico industrial em altura e/ou em espaço 
confinado: Requisitos para provedores de treina-
mento e instrutores para a qualificação do pro-
fissional 

• Projeto de Revisão ABNT NBR 14276 – Brigada de 
Emergência de Incêndio – Requisitos e Procedi-
mentos;

• Projeto de Revisão ABNT NBR 14608 – Bombeiro 
Civil – Requisitos e Procedimentos;

• Projeto de Revisão ABNT NBR 15219 – Plano de 
Emergência Contra Incêndios – Requisitos e Pro-
cedimentos.

NRs que sofreram alterações no ano de 2018 e os 
diplomas legais que as alteraram. 
• NR 6 – Equipamento de proteção individual – EPI
 Portaria MTb nº 877, de 24 de outubro de 2018 

Repub. 

• NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos

 Portaria MTb nº 98, de 08 de fevereiro de 2018 
 Portaria MTb nº 252, de 10 de abril de 2018 
 Portaria MTb nº 326, de 14 de maio de 2018 
 Portaria MTb nº 1083, de 18 de dezembro de 2018 

• NR 15 – Atividades e operações insalubres
 Portaria MTb nº 1084, de 18 de dezembro de 2018 

• NR 17 – Ergonomia
 Portaria MTb nº 877, de 24 de outubro de 2018

• NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção

 Portaria MTb nº 261, de 18 de abril de 2018

• NR 20 – Segurança e saúde no trabalho com inflá-
veis e combustíveis

 Portaria MTb nº 860, de 16 de outubro de 2018 

• NR 22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mi-
neração

 Portaria MTb nº 1085, de 18 de dezembro de 2018 

• NR 31 – Segurança e saúde no trabalho na agri-
cultura, pecuária, silvicultura, exploração flores-
tal e aquicultura 

 Portaria MTb nº 1086, de 18 de dezembro de 2018 

• NR 36 – Segurança e saúde no trabalho em em-
presas de abate e processamento de carnes e de-
rivados

 Portaria MTb nº 99, de 08 de fevereiro de 2018 
09/02/18

 Portaria nº 252/2018, do Ministério do Trabalho, 
publicada no DOU em 12.04.2018, que altera a Nor-
ma Regulamentadora – NR 12.

A seguir destacamos as principais alterações: 

1) Anexo X – Máquinas para fabricação de calçados 
e afins. 
Ressaltamos que o Anexo X foi construído no ano 
passado na Comissão Nacional Tripartite Temática 
– CNTT da NR 12 com a participação dos sindicatos 
e associações nacionais de calçados. Por dificuldades 
do Ministério do Trabalho, embora o texto já esta-
va aprovado, o mesmo somente foi publicado agora.

Com a Portaria obtivemos os seguintes ganhos:
A) Concessão, para as máquinas em uso, de pra-

zos que variam de três a cinco anos, a contar da data 
de sua publicação, para adequação ao disposto neste 
Anexo, assim também aos itens do corpo da Norma 
aplicáveis às máquinas deste setor. Os prazos estão 
definidos com base no número de máquinas por es-
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tabelecimento e apresentam escalonamento de im-
plantação das adequações requeridas.   

B) Os sistemas de segurança descritos para cada 
máquina, já representam um estudo de apreciação 
de riscos. Com isso, o empresário não necessitará 
contratar empresas especializadas para elaborar do 
referido estudo (item 1.2 do Anexo).

C) Flexibilização para as máquinas deste Anexo 
que não possuem citação sobre uso de dispositivo 
de parada de emergência, ficando dispensadas de 
atender ao disposto do item 12.56 do corpo da Nor-
ma – Dispositivo de parada de emergência (item 1.3 
do Anexo).

D) Flexibilização para as máquinas deste Ane-
xo que possuam sistemas de segurança classifica-
dos como Categoria 2 ou inferior, conforme Norma 
ABNT NBR 14153, ficando dispensadas de atender 
ao disposto do item 12.37 do Corpo da Norma (item 
1.5 do Anexo).

E) Corte temporal para as máquinas injetoras rota-
tivas de carrossel móvel, instaladas até a data de pu-
blicação da Portaria MTE 197/2010, em 24/12/2010, 
com dispensa de alguns quesitos envolvendo meios 
de acesso a estas máquinas por escadas.

F) Possibilidade da adoção de outras medidas de 
proteção e sistemas de segurança, desde que se con-
sidere as características técnicas das máquinas ou 
equipamentos, do processo de trabalho, a aprecia-
ção de riscos e o estado da técnica, e que garantam a 
mesma eficácia das proteções e dispositivos mencio-
nados neste Anexo, e atendam ao disposto nas nor-
mas técnicas oficiais vigentes tipos A e B da ABNT e, 
na ausência dessas, as normas internacionais aplicá-
veis. Este item flexibiliza para o empresário soluções 
diferenciadas. (item 33.1)

G) Por fim, fica permitida a adoção de outras me-
didas de segurança, inclusive administrativas, en-
quanto a empresa estiver se adequando aos prazos 
previstos na Portaria de publicação deste Anexo, 
desde que não haja exposição dos trabalhadores a 
grave e iminente risco. O empresário terá flexibi-
lidade de adotar procedimentos operacionais e de 
segurança de forma a salvaguardar a integridade do 
trabalhador. (item 33.2)

2) Redação do item 1.2.1 do Anexo VIII – Prensas e 
Similares 
A alteração prevê que as disposições do Anexo VIII – 
Prensas e Similares não se aplicam às máquinas dis-

postas no novo Anexo X – Máquinas para fabricação 
de calçados e afins. 

3) Redação do item 12.84 do corpo da Norma
A alteração do item 12.84 e respectivo subitem 12.84.1 
do corpo da Norma, fixam valores de segurança para 
limitação de força, pressão de trabalho e energia das 
partes móveis das máquinas de forma a evitar danos 
à integridade física dos trabalhadores, excetuando 
os casos em que haja previsão de outros valores em 
normas técnicas oficiais vigentes específicas, estes 
devem ser adotados. 

O Grupo de Trabalho eSocial – Saúde Ocupacio-
nal, criado em 2018, visando desenvolver uma Carti-
lha com orientações sobre os layouts de Segurança 
e Saúde Ocupacional do eSocial, realizaram 4 reu-
niões ao longo do ano para discutir as 27 alterações 
que ocorreram e os possíveis impactos nos sistemas 
e processos envolvidos. Com a mudança constante 
do cronograma de implantação, exigiu do grupo uma 
maior atenção para finalizar o compendio do e-Social 
voltado para a Indústria Farmacêutica. Nesse senti-
do a expectativa do grupo é finalizar os trabalhos no 
primeiro semestre de 2019.

Participação no Grupo de Estudos de Temas Sin-
dicais – FIESP, com o propósito de estudo acerca 
das recentes alterações legislativas promovidas pela 
Lei 13.467/2017. Considerando que a nova lei trouxe 
modificações significativas, tanto no campo material 
quanto processual do trabalho, bem como atentan-
do-se a amplitude da reforma, que alterou mais de 
100 itens da CLT.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 631

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 0

Total de Pessoas Beneficiadas: 631

Sindicatos de propagandistas que assinaram 
convenção coletiva de trabalho com o 
Sindusfarma em 2018

NORTE

• SINPROFAR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Estado do Pará
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NORDESTE

• SINDIPROBA – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Estado da Bahia

• SINPROVENFS – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos de Feira de Santana e 
Juazeiro

• SINPROVEFAL – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos em Alagoas.

• SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados Ven-
dedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Estado do Maranhão

• SINVENPRO – Sindicato dos  Empregados Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos, Propagandistas, 
Propagandistas- Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos do Estado da Paraíba.

• SINDIPROVENDAS – Sindicato dos Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos de João Pessoa – Estado 
da Paraíba

• SINVEPRO – Sindicato dos Empregados, Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco

• SINPROCAPE – Sindicato dos Empregados, Ven-
dedores e Viajantes do Comércio, Propagandista, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de Caruaru – PE

• EVVPROPI – Sindicato dos Empregados Vendedo-
res e Viajantes do Comércio Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos no Estado do Piauí

SUDESTE

• SINPROVESP – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos no Estado de São Paulo

CENTRO-OESTE

• SINDIVENDAS – Sindicato dos Empregados Ven-
dedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos no Estado de Mato Gros-
so do Sul

• SINDVENDAS – Sindicato dos Empregados, Ven-
dedores e Viajantes, Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos do Estado de Goiás 

SUL

• SINVENPAR – Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Paraná

• SINDIVESC -Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores Pro-
dutos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina

Sindicatos filiados à FIP (Federação 
Interestadual dos Propagandistas)

SUDESTE

• SINDIPROSAN-ABC – Sindicato dos Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e

• Vendedores de Produtos Farmacêuticos de San-
tos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guaru-
já, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, Pedro de Toledo, 
Mongaguá, Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano.

• SINPROVEL – Sindicato dos Representantes Pro-
pagandistas, Propagandistas Vendedores e Ven-
dedores das Indústrias Farmacêuticas de Limei-
ra e Região.

• SINPROPIRA – Sindicato dos Representantes, Pro-
pagandistas, Propagandistas Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos de Piracica-
ba e Região.

• SINDIPROES-Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Estado do Espírito Santo

• SINDIPROJF- (Juiz de Fora) Sindicato dos Propa-
gandistas, Propagandistas-Vendedores e Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos do Sudoeste do 
Estado de Minas Gerais

• SINPROVAR- Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Produ-
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tos Farmacêuticos de Andradina, Araçatuba, Bi-
rigui e Lins

• SINPROPAGA – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos de Bauru, Botucatu, Jau e Ma-
catuba – SP.

• SINPROFARF – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos de Ribeirão Preto e Franca

• SINDIPROESTE-MG-(Divinópolis) Sindicato dos 
Propagandistas, Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos do Centro-Oeste do Estado de Minas 
Gerais

• SINPROVAP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas- Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Vale do Paraíba e 
Região.

• SINDIPROVE-BH – Sindicato dos Propagandis-
tas, Propagandistas Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos das Cidades de Belo 
Horizonte, Contagem e Betim, do Estado de Mi-
nas Gerais-MG

• SINPROFARMA GV – Sindicato dos Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos – GOVERNADOR VALA-
DARES

• SINDIPESUL – Extremo Sul do Estado de Minas 
Gerais (Poços de Caldas) – Sindicato dos Propa-
gandistas, Propagandistas-Vendedores e Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos do Extremo Sul 
do Estado de Minas Gerais

• SINDIPROVA – Região do Rio Verde e Lagos (Var-
ginha) – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Far-
macêuticos da Região do Rio Verde e Lagos no Es-
tado de Minas Gerais

• SINPROFAR – Sindicato dos Empregados Propa-
gandistas, Vendedores e Representantes Vendas 
de Produtos Farmacêuticos de Uberaba

• SINDIPRONOMG – (Sete Lagoas) Sindicato dos 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Nor-
te de Minas

• SINPROMAR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos de Marília

• SINPROVERP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos de São José do Rio Pre-
to e Região

• SINPROSOR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos de Sorocaba

• SINDIPRONSP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos da Região Norte do Estado 
de São Paulo

CENTRO-OESTE

• SINPROFARMA – Sindicato dos Representantes, Re-
presentantes–Vendedores, Propagandistas, Propa-
gandistas-Vendedores, Vendedores e Promotores 
de Vendas, Inspetores, Chefes e Gerentes da In-
dústria Farmacêutica do Estado do Mato Grosso

SUL

• SINPRONORP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Norte, Noroeste e Oes-
te do Paraná





GERÊNCIAS
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A P R E S E N TA Ç Ã O

A atração de um maior número de seguido-
res e sua fidelização às plataformas digitais 
do Sindusfarma continuou sendo o principal 

objetivo estratégico da Gerência de Comunicação.
Em 2018, a Gerência investiu em novos formatos 

de vídeo e elevou a produção de fotografias e men-
sagens publicitárias das atividades da entidade nas 
linguagens próprias das mídias sociais.

A marca de 39.975 seguidores nas mídias sociais 
representou um crescimento de 88% na compara-
ção com o ano anterior. Foram alcançados 2.157.393 
de pessoas nessas mídias (Facebook, LinkedIn, Ins-
tagram e YouTube).

Nos canais tradicionais de mídia, a atuação da Ge-
rência de Comunicação gerou a expressiva marca de 
196 notícias catalogadas – média de 3 reportagens por 
semana – com a participação do Sindusfarma em im-
portantes veículos como Folha de S.Paulo, Valor Eco-
nômico, O Globo, O Estado de S.Paulo, IstoÉ Dinheiro, 
Correio Braziliense, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, 
Portal UOL e DCI, entre outros.

Como de costume, o Sindusfarma manteve con-
tatos regulares e sugeriu pautas aos jornalistas que 
cobrem o setor. Além disso, deu atendimento a mais 
de 130 solicitações de informações e entrevistas de 
veículos de comunicação de todo o país.

Em sua rotina de trabalho, a Gerência se dedicou 
à elaboração diária do Clipping da Indústria Farma-

cêutica, com a seleção do noticiário de interesse do 
setor; à cobertura das ações do Sindusfarma e sua 
atualização diária no Site, nas páginas das mídias so-
ciais e no App Sindusfarma; e à produção do informa-
tivo eletrônico semanal, entre outras ações.

A Gerência também deu suporte às demandas de 
comunicação e produção de conteúdo da Presidên-
cia Executiva, das Diretorias e das demais Gerências.

Dan Gedankien
Gerente de Comunicação

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
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M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
Zelar pela boa imagem do Sindusfarma e da indús-
tria farmacêutica na sociedade brasileira, por meio 
da divulgação de informações precisas e fidedignas 
sobre a atuação setorial.

O B J E T I V O S
Divulgar as teses, análises e atividades do Sindus-
farma para as empresas associadas, profissionais do 
setor, formadores de opinião na área da saúde, au-
toridades e o público em geral, por intermédio dos 
principais veículos de comunicação do país, das mí-
dias sociais, dos sítios da entidade na internet e de 
publicações impressas e digitais, para que a socie-
dade brasileira esteja bem informada sobre a agen-
da da entidade e os grandes temas da indústria far-
macêutica.

P Ú B L I C O - A LV O
O trabalho da Gerência de Comunicação atinge dire-
ta e indiretamente um público amplo, composto por 
formadores de opinião e a chamada opinião pública 
qualificada (jornalistas, autoridades, líderes empre-
sariais e da sociedade civil, políticos, economistas, 
profissionais e especialistas da área da saúde etc.), 
além de líderes, executivos e profissionais das em-
presas associadas e da cadeia farmacêutica.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

Clipping da Indústria Farmacêutica
Seleção diária do noticiário de interesse da indús-
tria farmacêutica.
• Periodicidade: Diária
# Nº de pessoas beneficiadas: 11.012

Newsletter Sindusfarma
Boletim informativo semanal com notícias das prin-
cipais realizações da entidade no período.
• Periodicidade: Semanal
# Nº de pessoas beneficiadas: 10.822

Site do Sindusfarma 
Portal da entidade na internet, atualizado diariamen-
te com notícias, seleção do noticiário, legislação etc.
• Periodicidade de atualização: Diária
• Nº de acessos: 108.619
• Nº de visualizações: 567.314

Mídias Sociais
Atualização periódica dos canais do Sindusfarma nas 
redes sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram e You-
Tube) com notícias da entidade e iniciativas de des-
taque da indústria farmacêutica.
• Periodicidade de atualização: Diária
• Nº total de alcance: 2.157.393
• Nº total de seguidores: 39.975
• Interações totais: 65.112

Facebook
• Nº total de alcance: 692.584
• Nº total de seguidores: 4.710
• Interações no Facebook: 25.668

Instagram
• Nº total de seguidores: 2.755
• Interações no Instagram: 25.633

LinkedIn
• Nº total de alcance: 1.464.809
• Nº total de seguidores: 32.400
• Interações no LinkedIn: 13.668

YouTube
• Nº total de visualizações: 6.074
• Nº total de seguidores: 98
• Interações no YouTube: 143

Vimeo:
• Nº total de visualizações: 262
• Nº total de seguidores: 12
• Audiência total de vídeos: 78.615

App Sindusfarma 
Aplicativo do Sindusfarma em smartphones e tablets 
iOS e Android atualizado periodicamente com toda 
a legislação referente à indústria farmacêutica, ca-
lendário de eventos e notícias da entidade, seleção 
do noticiário da Imprensa e enquetes.
• Periodicidade de atualização: Diária
• Nº total de downloads: 279

Reportagens e artigos publicados na Mídia
196 participações catalogadas do Sindusfarma – três 
notícias por semana, em média – em reportagens 
e artigos de importantes veículos de comunicação 
como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, O Globo, 
O Estado de S.Paulo, Correio Braziliense, IstoÉ, Rá-
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dio CBN, Rádio Bandeirantes, TV GloboNews, Portal 
UOL, IstoÉ Dinheiro, DCI etc. O público atingido foi 
de 12.450.941.

Consultas recebidas da Mídia
134 solicitações de informações e entrevistas de veí-
culos de comunicação de todo o país. Entre os assun-
tos de interesse da Imprensa destacaram-se: greve 
dos caminhoneiros, propostas da indústria farma-
cêutica para o futuro presidente da República, con-
juntura setorial, questões regulatórias no âmbito da 
Anvisa e reajuste anual de preços.

MARÇO

18 e 19/04/2018 Workshop “Técnicas de 
Apresentação e Oratória”
• Data: 18 e 19/04/2018
• Palestrante: Vera Lúcia Vieira
• Objetivo: Preparar os profissionais para realizar 

apresentações em público com objetividade, de-
senvoltura e eficácia.

• Público-alvo: Gerentes, Assistentes e profissionais 
da cadeia farmacêutica em geral.

# Nº de pessoas beneficiadas: 14

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 50.987

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 14 

Total de Pessoas Beneficiadas: 51.001

Audiência total: 14.767.940

R E S U LTA D O S   O B T I D O S
O público de 12.450.941 atingido pela publicação de 
196 reportagens e artigos catalogados em grandes 
veículos de comunicação do país e a audiência to-
tal de 2.157.393 na internet e nas mídias sociais de-
monstram que, em 2018, o Sindusfarma continuou 
a ocupar espaço relevante na mídia tradicional e 
avançou nos canais digitais. Na “web”, o número de 
seguidores cresceu 88% em relação ao ano anterior. 
A produção e postagem de vídeos geraram 78.615 
visualizações.

17/10/2018

Sindusfarma apresenta propostas para os presidenciáveis





15/03/2018

Ministério da Saúde e Anvisa não 
se entendem sobre compra de 

medicamentos para doenças raras

06/06/2018

Paraná cria programa de logística 
reversa de medicamentos

Istoé, 30/05/2018
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A P R E S E N TA Ç Ã O

Após a inserção do Grupemef no Sindusfarma 
no começo de 2016, neste 3º ano solidifica-
mos a revitalização da Gerência de Inteli-

gência de Mercado, tornando-o o braço de marke-
ting e pesquisa de mercado do sindicato, prestan-
do serviços de valor agregado aos nossos associa-
dos e voltando ser reconhecido como uma referên-
cia pelos executivos da indústria. Em 25 de outu-
bro de 2018, a Gerência de Inteligência de Mercado 
se transformou na Gerência de Inteligência e Busi-
ness Support, que ampliou seu escopo de atuação, 
em sintonia com as necessidades dos associados 
do Sindusfarma.

Aumentamos significativamente a atividade de for-
mação e troca de boas práticas, não só com aumento 
do número de cursos e eventos, mas também com 
aumento de participantes nos mesmos.

Na área de acesso fortalecemos ainda mais o nosso 
programa de formação único na indústria.

Criamos novos eventos de formação para áreas de 
necessidade da Indústria tais como: Gestão de Trade 
e Marketing Digital.

Os participantes reconhecem a qualidade da nossa 
formação, fazendo avaliação média dos nossos cur-
sos de 9 numa escala de 10.

Intensificamos e inovamos as pesquisas, criamos 
a Pesquisa Salarial Sindusfarma, uma pesquisa gra-
tuita que visa permitir aos associados verificar sua 
posição Salarial frente ao mercado, oferecendo uma 
alternativa mais econômica do que aquelas ofereci-
das pelo mercado e assim proporcionando uma eco-
nomia de recursos.

Redesenhamos a pesquisa de satisfação com os 
provedores de serviços de informação que deverá 
servir de instrumento para melhora continua nos ser-
viços prestados aos nossos associados.

Criamos o DataSindus, uma nova ferramenta de 
informação do mercado Institucional para os nos-
sos associados. Essa nova ferramenta é baseada em 
grandes bancos de dados públicos DataSUS e ANS.

Passamos a atingir novos grupos alvo, como grupo 
de trabalho de Líderes de vendas, grupo de trabalho 
de Gerentes de treinamento e RH e um grupo com 
Gestores de incentivos e premiação.

Continuamos fomentando o diálogo com os pres-
tadores de serviço de informação para a melhora 
contínua dos dados e serviços.

Antonio Andreas Strakos
Consultor da Gerência de Inteligência e Business Support

GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA  
E BUSINESS SUPPORT
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M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
A missão da Gerência de Inteligência e Business Su-
pport é agregar valor para nossos associados, por 
meio da criação e disseminação de informação, co-
nhecimento e boas práticas relacionadas ao proces-
so de marketing, vendas e pesquisa de mercado far-
maceutico. 

O B J E T I V O S
• Criar ferramentas de informação de alto valor 

agregado, na área de marketing e vendas, que pos-
sam ser obtidas a partir do compartilhamento de 
informações dos associados;

• Criar e manter atualizados KPIs referentes a pro-
dutividade de marketing e vendas, que sirvam para 
benchmarking da indústria;

•  Realizar pesquisas entre associados e com públi-
cos externos que sejam de interesse comum da 
indústria, com recursos próprios e parcerias com 
institutos externos.

•  Criar um calendário de eventos para troca de in-
formações em áreas específicas do marketing far-
macêutico, que contribua para disseminação das 
melhores práticas do mercado;

• Realizar cursos de formação em áreas de neces-
sidade da indústria

• Contribuir para a adesão de executivos-chave ao 
GIBS, criando assim um círculo virtuoso de parti-
cipação e credibilidade para a entidade.

P Ú B L I C O - A LV O 
Nossas atividades se destinam aos gerentes gerais, 
executivos de marketing, vendas, pesquisa de mer-
cado, treinamento, business support e outros execu-
tivos que tenham interface e colaboração com estas 
funções e estejam envolvidas no processo de marke-
ting farmacêutico.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

FEVEREIRO

20/02 Ferramentas de informação do mercado 
público (DataSindus)
O Sindusfarma apresentou às empresas associadas 
uma ferramenta de gestão que permite aos labora-
tórios farmacêuticos um direcionamento mais efi-
caz de marketing na relação das empresas com o 
mercado farmacêutico institucional público e pri-

vado. O programa é uma parceria com a Close-Up 
e a Nordica. 

O gerenciador de dados reúne informações do Da-
taSUS que são abastecidos trimestralmente pela Clo-
se-Up, permitindo o acesso a um vasto banco esta-
tístico sobre pacientes, doenças, diagnósticos, hos-
pitais e medicamentos usados em ambiente hospi-
talar. Com este sistema, as áreas de marketing das 
empresas poderão identificar a prevalência de de-
terminadas patologias por regiões, aprimorando a 
gestão de cada conta.

“O sistema foi desenvolvido para simplificar o tra-
balho das áreas de inteligência das indústrias farma-
cêuticas associadas ao Sindusfarma, que tem produ-
tos nos mercados institucionais ligados ao Sistema 
Único de Saúde e ao sistema privado, vinculado a 
Agência Nacional de Saúde (ANS)”, disse Nelson Mus-
solini, presidente executivo do Sindusfarma.
# Número de pessoas beneficiadas: 60

De 23/02 a 08/06 Acesso de Medicamentos e 
Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro
O principal objetivo deste curso é formar profissio-
nais aptos a atuarem na área de Acesso com habili-
dades para elaborar ou colaborar na elaboração de 
estratégias, dossiês, ações táticas etc. 

Secundariamente, o curso tem por objetivo pro-
porcionar uma visão abrangente do sistema de saú-
de brasileiro com ênfase nas áreas de Acesso e Far-
macoeconomia, para profissionais de marketing que 
necessitem ou desejem entender os processos des-
sas áreas.

Em 14 módulos, o curso qualificou profissionais da 
indústria farmacêutica na elaboração de estratégias 
de acesso aos mercados de saúde público e privado, 
abordando, entre outros temas, Acesso e Incorpora-
ção de Medicamentos, Doenças Raras e Judicializa-
ção, Biossimilares e PDPs.
# Número de pessoas beneficiadas: 80

27/02 Pesquisa de KPIs e Métricas de Incentivos e 
Premiação
Esta pesquisa teve como finalidade realizar um ben-
chmarking com os associados sobre os principais 
KPIs e métricas utilizadas nos planos de incentivos 
e premiação das Forças de Vendas. Tivemos uma óti-
ma adesão. 
# Número de laboratórios beneficiados: 20
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27/02 Grupo de Trabalho Premiação e Incentivos 
da Força de Vendas
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Premiação e Incentivos da Força de Vendas para dis-
cutir a agenda abaixo:
• Apresentação resumo da pesquisa de KPIs e Mé-

tricas;
• Indicadores de Performance na Prática (Como 

criar o placar de sucesso da sua equipe de vendas);
• Tópicos principais a se considerar em um bom Re-

gulamento de Plano de Incentivos;
• Assuntos de Interesse do Grupo.
# Número de pessoas beneficiadas: 23

MARÇO 

De 05/03 a 06/03 Curso de Gestão de Produtos – 
Módulo Básico
O principal objetivo deste curso foi abordar con-
ceitos básicos do marketing farmacêutico e para 
proporcionar uma ampla e profunda compreensão 

de questões específicas desse mercado. Este cur-
so foi criado especificamente para profissionais re-
lativamente novos no marketing farmacêutico, ou 
que desejam melhor estruturar sua base teórica: ge-
rentes de produto jr, marketers oriundos de outros 
mercados, analistas de inteligência de mercado, re-
presentantes de venda em job rotation, ou em pro-
grama de desenvolvimento, profissionais de outras 
funções que almejam aprimorar sua interação com 
Marketing.
# Número de pessoas beneficiadas: 33

22/03 Grupo de Trabalho Treinamento e RH
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Treinamento e RH.

Neste evento tivemos a apresentação da Grade de 
Cursos e uma MasterClass com Alexandre Pagano da 
Digital Design com o tema: “Gamelearning – Uma 
tendência que veio para ficar”.

Além disso, juntamente com o Marcelo Figueire-
do discutimos com o grupo de Gerentes de Treina-

Pesquisa – KPIs e métricas incentivos e premiação

Informe quais blocos de KPIs são utilizados de acordo com as forças de vendas listadas

Prescrição médica Speciality care/
hospitalar

Gerentes de Contas 
(KAMs)

Trade

  Demanda (Sell-out) 85% 60% 30% 30%

 Prescrição (RX) 5% 5% 0% 0%

 Venda (Sell-In) 0% 15% 70% 15%

5
%

8
5%

60
%

15
%

5
%

30
%

15
%

30
%

70
%
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mento como otimizarmos e potencializarmos ações 
ao longo de 2018, a fim de tratar de temas relevantes 
e de interesse dos profissionais que atuam na arte de 
desenvolver pessoas.
# Número de pessoas beneficiadas: 10

27/03 1ª Reunião do Conselho Consultivo
Convidamos os membros do conselho Consultivo 
para discutir a agenda abaixo:
• Metodologia Lupa 2018
• Interação IQVIA 
• Interação Close-up
• Programa de Cursos 2018
• BDM Boletim Dinâmica de Mercado
# Número de pessoas beneficiadas: 7

ABRIL 

09/04 Grupo de Trabalho Líderes de vendas
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Líderes de Vendas para discutir a agenda abaixo:

Revisão de alguns temas tratados durante a pri-
meira reunião do grupo que aconteceu no fim de 2017 
e suas ações durante 2018:

Apresentação dos cursos de 2018 para profissio-
nais das áreas comerciais e de demanda
• Curso de Desenvolvimento de Líderes de Vendas.
• Overview da Industria Farmacêutica para Novos 

Representantes (EAD).
• Status dos Grupos de Trabalho:
 – Incentivos e Premiação
 – Treinamento e RH
• Palestra: Liderança Comercial de Multi Gerações
• Discussão aberta do grupo e definição de temas 

para os próximos encontros.
# Número de pessoas beneficiadas: 7

16/04 Pesquisa Estruturas de Marketing Digital
Esta pesquisa teve como finalidade entender como o 
tema “Marketing Multichannel e Digital” é abordado 
dentro dos laboratórios da Indústria Farmacêutica.

As atividades de marketing digitais assumem uma 
importância cada vez maior dentro do marketing 
mix dos nossos associados seja por conta de sua 
maior custo/efetividade, seja por conta das limita-
ções de compliance.

A pesquisa revelou que vários laboratórios já pos-
suem atividades de grande alcance tais como: 

Web meetings, visitas remotas entre outros. Tive-
mos uma boa adesão. 
# Número de laboratórios beneficiados: 16

16/04 Fórum Marketing Multichannel e Digital 
Com o objetivo de dar soluções tecnológicas dispo-
níveis no mercado para as indústrias farmacêuticas 
implementarem ações de marketing digital junto aos 
médicos e pacientes, o Sindusfarma realizou o ‘Fó-
rum de Marketing Multichannel e Digital – Desafios 
e Oportunidades’.

O seminário abordou os desafios e as dificulda-
des que as indústrias estão encontrando ao fazer a 
migração do modelo tradicional de marketing para 
o modelo digital e multichannel.
# Número de pessoas beneficiadas: 82

19/04 Estratégias e táticas de trade 
O curso promoveu o entendimento de quais estra-
tégias e táticas podem ser usadas para alavancar 
as vendas junto a distribuidores, redes de farmá-
cia e farmácias independentes. Além de informa-
ção conceitual o curso discutirá cases de sucesso, 
desde a ótica dos parceiros de negócios, as redes, 
as farmácias independentes, distribuidores e ope-
radores logísticos.  
# Número de pessoas beneficiadas: 56

Pesquisa – Estruturas de Marketing Digital

Estruturas dedicadas ao Marketing Digital

De 1 a 3 funcionários De 4 a 8 funcionários Acima de 8 funcionários

4 empresas 4 empresas

3 empresas
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MAIO

14/05 Grupo de Trabalho Treinamento e RH
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Treinamento e RH para discutir a agenda abaixo:
• Resumo da ata do último encontro.
• Discussão aberta sobre o atual estágio de Gestão 

de Performance de Treinamento
 –  Desenhar principais pontos de dor e desafio 

deste processo para os gestores de treinamen-
to e desenvolvimento da indústria.

• Palestra Como maximizar a eficácia do treinamen-
to de vendas – Glauco Meirelles

 –  Treinamento – Como avaliar a sua eficácia?
 –  Fundamentos da Avaliação de Treinamento
 –  Modelos de Avaliação de Treinamento
 –  Indicadores de Treinamento
 –  5 fatores para potencializar e tornar os treina-

mentos sustentáveis
 –  Soluções de Mercado
• Encerramento e definição dos temas para os pró-

ximos encontros
# Número de pessoas beneficiadas: 9

17/05 Grupo de Trabalho Premiação e incentivos 
da Força de Vendas
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Premiação e Incentivos da Força de Vendas para dis-
cutir a agenda abaixo:
• Status sobre a próxima pesquisa com os associados; 
• Discussão sobre a proposta de termos um Fórum 

Estratégico com o Tema de Incentivos e Premia-
ção para o 2º Semestre; 

• Apresentações fornecedores convidados -  Tema: 
Ferramentas para Gestão de Planos de Incentivo 
e Premiação 

 – WCA – Sr. Wan Ming Chung 
 – CloseUp International – Sr. Washington Gomes 
 – AdvancedResource – Sr. Eduardo Nalon 
 – IQVIA – Sra. Verônica Scatolin
# Número de pessoas beneficiadas: 11

De 20/05 a 23/05 Desenvolvimento de Líderes de 
Vendas
O curso promoveu formação básica para profissio-
nais Líderes de Vendas e/ou profissionais de outras 
áreas que procuraram se aprofundar nos temas de 
gestão de equipes comerciais, focado em visão ge-

ral da indústria, indicadores de performance e au-
ditorias, planejamento e controle, gestão de pes-
soas e liderança e gestão de equipes em mercados 
institucionais. 
# Número de pessoas beneficiadas: 11

29/05 Pesquisa Estruturas de Business Support
Esta pesquisa tem como finalidade conhecer as Es-
truturas de Business Support das Indústrias Farma-
cêuticas no Brasil. É uma pesquisa aberta que pos-
sibilita assim que os associados realizem um Ben-
chmarking de sua estrutura com o mercado. Para 
padronizarmos pedimos a todos participantes que 
informassem as estruturas das áreas de: Marketing, 
Inteligência de Mercado, Produtividade e Efetivida-
de, Administração de Vendas, Treinamento de ven-
das, Suporte ao paciente/Programa de Fidelidade, 
Eventos e Digital. Tivemos uma ótima adesão.
# Número de laboratórios beneficiados: 26

JUNHO

04/06 Pesquisa: Impacto da Greve dos 
Caminhoneiros
Esta pesquisa teve como objetivo identificar o impac-
to da greve dos caminhoneiros nas vendas do mês 
de maio/2018.
# Número de laboratórios beneficiados: 7

Pesquisa – Impacto da greve dos caminhoneiros

A sua venda do mês de maio de 2018 está sendo impactada pela 
greve dos caminhoneiros?

Não  
14,3%

Sim  
85,7%

N=7
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04/06 Pesquisa: Redução de Equipes de Vendas no 
Rio Grande do Sul 
Esta pesquisa teve como finalidade identificar pos-
síveis estratégias diferenciadas de contração/ ou 
redução do tamanho de equipes no Rio Grande do 
Sul em razão dos processos trabalhistas. Tivemos a 
adesão de empresas que representam 55% do fatu-
ramento no Estado do Rio Grande do Sul.
# Número de laboratórios beneficiados: 36

07/06 IQVIA World Review – Dinâmicas e 
Perspectivas do Mercado Farma Global 
O Sindusfarma realizou a palestra Dinâmicas e Pers-
pectivas do Mercado Farma Global – IQVIA World 
Review, apresentada por Felipe Abdo. Este evento foi 
uma versão da conferência principal do IQVIA World 
Review, para aqueles que não estiveram no encontro 
oficial no dia 15/05.
# Número de pessoas beneficiadas: 47

18/06 Planejamento de Marketing e Gestão de 
Produtos para Mercados non-retail
Atuar nesses mercados exige conhecimento, habili-
dade e competências diferentes dos mercados retail, 
tais como: entendimento dos processos de acesso, 
entendimento das limitações e possibilidades em ter-
mos de informações de mercado, diferentes estraté-
gias e ações táticas. 

O objetivo do curso foi propiciar competências e 
habilidades para lançar e gerenciar produtos neste 

Pesquisa – Forças de vendas no Rio Grande do Sul

Em relação a essa estrutura no Rio Grande do Sul, sua empresa 
pretende:

Manter  
o número  

de pessoas  
83,3%

Aumentar  
o número  

de pessoas  
11,1%

Diminuir  
o número  

de pessoas  
5,6%

N=36

contexto. Profissionais experientes em acesso e ges-
tão de produtos de alta complexidade compartilha-
ram conceitos e experiências práticas. 
# Número de pessoas beneficiadas: 26

19/06 Pesquisa Benchmarking de Expectativas da 
Indústria Farmacêutica
Realizamos pela terceira vez a Pesquisa Benchmar-
king de Expectativas da Indústria Farmacêutica para 
2018/2019. Esta pesquisa destina-se a medir o con-
senso da indústria com relação a parâmetros de pla-
nejamento para 2019, tais como, aumento de preços, 
inflação, crescimento de mercado, entre outros. Nos-
so objetivo é ter um número adicional e alternativo 
ao dos institutos de pesquisa que possa nos auxiliar 
nas negociações de orçamento e planejamento anual. 
A pesquisa alcançou laboratórios que representam 
21% de cobertura do mercado.
# Número de laboratórios beneficiados: 14

Média de crescimento esperado para 2018

Retail  
valores

Retail 
unidades

Non retail 
valores

Non retail 
unidades

8,3% 6,7% 6,2% 5,6%

Média de crescimento esperado para 2019

Retail  
valores

Retail 
unidades

Non retail 
valores

Non retail 
unidades

9,02% 7,19% 6,65% 5,64%

Expectativa de aumento de preços para 2019

Faixa 1 3,01%

Faixa 2 2,82%

Faixa 3 2,57%

Expectativa de inflação (IPCA geral)

2018 3,47%

2019 3,69%

19/06 Fórum Expectativas Econômicas 2018/2019
O objetivo do fórum foi propiciar aos executivos da 
indústria parâmetros que ajudaram no planejamen-
to 2019, tais como: expectativa de inflação, cresci-
mento do mercado, aumento de preço, mudanças 
regulatórias etc.  
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Foram apresentadas visões das empresas de pes-
quisa, de um economista renomado e o resultado 
da pesquisa de expectativa dos associados do Sin-
dusfarma, que refletem um consenso dos executi-
vos da indústria.  
# Número de pessoas beneficiadas: 60

29/06 Pesquisa de Imagem dos laboratórios 
Em parceria com o Instituto de Pesquisa Ipsos rea-
lizamos novamente a pesquisa de imagem dos labo-
ratórios perante a classe médica. A Ipsos é uma das 

maiores empresas multinacionais de pesquisa de 
mercado, presente em mais de 88 países e líder em 
pesquisa “survey based”, incluindo o Brasil.

Nessa pesquisa medimos quais são os melhores 
laboratórios na visão dos médicos de diferentes es-
pecialidades, em diversos parâmetros de avaliação, 
tais como qualidade dos produtos, qualidade dos re-
presentantes etc. 

Foram realizadas 11 perguntas a 17 especialida-
des médicas diferentes com amostra total de 900 
médicos. 

Pesquisa de Imagem dos laboratórios perante a classe médica

Clínica Geral

IMAGEM CORPORATIVA

Inovação Ações de marketing Confiança Preferência Recomendação

12% Pfizer 14% Aché 15% Aché 17% Aché
9% Novartis
 Pfizer

11% AstraZeneca 11% Eurofarma 13% Eurofarma 13% Eurofarma
8% Aché
 Eurofarma
 Sanofi 

8% Eurofarma
 Novartis

8% AstraZeneca
 Novartis

10% Novartis
6% Medley
 Novartis

7% Abbott
 Libbs

PRESENÇA

Mais próximo Visitas + frequentes Melhor representante

23% Eurofarma 19% Eurofarma 14% Eurofarma

18% Aché 17% Aché 13% Aché

5% AstraZeneca
 Novartis

6% EMS 7% Sanofi

PRODUTOS

Genéricos Qualidade Produtos Qualidade Melhor Custo × Benefício

21% Medley 13% Aché 34% Eurofarma

17% Eurofarma 12% Eurofarma 17% Aché

14% EMS 9% Novartis 10% Medley
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29/06 Workshop – Apresentação pesquisa de 
Imagem dos laboratórios
O workshop contou com apresentações da consulto-
ria Ipsos, sobre Marketing de influência na indústria 
farmacêutica e o também tivemos o detalhamento 
do estudo sobre a imagem dos laboratórios junto à 
classe médica. Foram realizadas 11 perguntas a 17 es-
pecialidades médicas diferentes com amostra total 
de 900 médicos. 
# Número de pessoas beneficiadas: 34

JULHO

11/07 2ª Reunião do Conselho Consultivo 
Gerência de Inteligência de Mercado
Convidamos os membros do conselho Consultivo 
para discutir a agenda abaixo:

Relatório de Atividades da Gerência de Inteligên-
cia de Mercado do 1º semestre 
• Cursos e pesquisas -2º semestre/2018 
• Pesquisa de satisfação com os provedores de ser-

viços da informação 
• Lista de inscritos, agrupamento das categorias e 

seleção do júri para o Lupa de Ouro 2018
# Número pessoas beneficiadas: 8

17/07 A Era das Tecnologias Disruptivas: o 
Desafio do Blockchain e da Inteligência Artificial
O workshop discutiu sobre o possível impacto que 
novas tecnologias particularmente inteligência artifi-
cial e blockchain podem ter nas operações e proces-
sos de diferentes áreas da indústria farmacêutica, tais 
como, marketing, produção, logística entre outros. 
# Número pessoas beneficiadas: 25

17/07 Pesquisa “Benchmarking de FV”
Esta pesquisa foi enviada a todos os associados e ob-
jetivava criar parametros de comparação sobre os 
principais indicadores de tamanho e efetividade das 
Forças de Vendas, tais como: 
• Tamanho das equipes
• Painel médico por linha promocional
• KPIs de produtividade tais como: média de visi-

tas dia, cobertura de painel, dias em campo etc. 

Abaixo encontre alguns highlights da pesquisa 
deste ano:

• Os 26 laboratórios que participaram da pesquisa 
do ano passado tiveram um aumento de 2,33% de 
representantes em 2018

• A média de visitas médicas por dia aumentou per-
manece em 10

• A meta de cobertura de painel aumentou de 89% 
para 92% em média

Veja abaixo o resumo dos principais indicadores:

Análise Geral

Item Média Mínima Máxima

Reps por GD 7 2 15

Target cobertura do painel 92% 70% 100%

Média de Visitas Médicas 
por dia

10 4 15

Média de Visitas Farmácia 
por dia

2 1 10

Média contatos por dia 
(EREP Visita Virtual)

13 8 20

% tempo coaching do GD 69% 20% 95%

% dias em campo 
(Representante)

93% 66,0% 100%

% de revisita 24% 1% 100%

Quantidade Produtos 
Promovidos

10 1 300

A pesquisa teve 32 laboratórios participantes, que, somados, representam 41% do 
mercado em faturamento.

Representantes

26 laboratórios

Representantes 2017

7.605

Representantes 2018

7.782
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A pesquisa teve 32 laboratórios participantes, que 
somados representam 41% do mercado em fatura-
mento.

24/07 Reunião Grupo de Trabalho Treinamento e RH
Convidamos os membros do grupo de trabalho de 
treinamento e RH para discutir a agenda abaixo:

Resumo da ata do último encontro.
Grade de Treinamentos do Sindusfarma para o 2º 

semestre.
(Masterclass ) ATD 2018! – Marcio Pereira Silva, 

Learning & Training Head – Latin America at Merck 
Group / Speaker

Marcio possui grande experiência em Treinamento 
e area comercial já tendo atuado em grandes labo-
ratórios farmacêuticos tanto com responsabilidades 
no Brasil quanto América Latina. Esteve presente no 
último ATD 2018 em San Diego e irá compartilhar co-
nosco na sua MasterClass: «ATD 2018! Melhores Prá-
ticas, Aprendizados, Insigths e Tendências!”, os melho-

res momentos do congresso, bem como, as principais 
trilhas de conteúdo.
# Número de pessoas beneficiadas: 17

AGOSTO

15/08 Grupo de Trabalho: Incentivos e Premiação 
da Força de Vendas
Convidamos os membros do grupo de trabalho: Pre-
miação e Incentivos da Força de Vendas para discutir 
a agenda abaixo:
• Resumo da ata do último encontro.
• Grade de Treinamentos do Sindusfarma para o 2º 

semestre.
• Planejamento do Plano de Incentivo & Remune-

ração 2019.
• Principais desafios. 
• Guide Line para desenho de um novo ciclo de Pla-

no de Incentivo & Remuneração.
# Número de pessoas beneficiadas: 17
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40%

50%

10%

29/08 Pesquisa Premiação /Incentivos / 
Remuneração variável da FV.
O objetivo da realização desta pesquisa foi entender 
como estão estruturados e governados os progra-
mas de incentivos para Força de Vendas e Geren-
tes de Contas atualmente na indústria farmacêutica. 

A pesquisa teve boa adesão com 30 laboratórios 
participantes.

SETEMBRO

10/09 3ª Reunião do Conselho Consultivo 
Gerência de Inteligência de Mercado
Convidamos os membro do conselho Consultivo para 
discutir a agenda abaixo:
• Relatório de Atividades 2018 e Plano de ação 2019
• Pesquisa de Imagem dos provedores
• Palestra e discussão: Os desafios dos profissionais 

de Business Support no contexto atual 

• Seleção do melhor projeto IM e Produtividade para 
o Lupa de Ouro 2018

# Número pessoas beneficiadas: 17

26/09 Gestão de equipes de campo de acesso
O Sindusfarma convidou para este workshop um gru-
po destacado de experts visando apresentar o perfil 
e características do KAMs, métricas para avaliação 
de desempenho, metodologia de atuação, relaciona-
mento com clientes e inserção empresarial dos ge-
rentes de contas especiais dentro da área industrial 
farmacêutica. O conteúdo foi ampliado com a apre-
sentação de conceitos acadêmicos e atuações em di-
ferentes áreas, fazendo do curso uma oportunidade 
de desenvolvimento para gestores, profissionais e es-
trategistas que atuam nas áreas de marketing, aces-
so e vendas institucionais da indústria farmacêutica, 
além de permitir aos candidatos a KAM um melhor 
conhecimento de sua futura área de atuação.   
# Número de pessoas beneficiadas: 28

Quanto representa a remuneração variável quando comparada ao salário total do colaborador?

Variável como % do total

Sell-out/Gerador de Demanda 
(Visitador Médico/ 

Visitador PDV)

Institucional/Hospitalar/
Clínicas/Público ou Privado  

(G. Demanda/G. Venda/Acesso)

Sell-in/Venda  
(KAM, Vendedor)

 Acima de 50% variável 0% 4% 4%

 De 36% a 50% variável 40% 28% 32%

 De 21% a 35% variável 50% 60% 52%

 Até 20% variável 10% 8% 12%

28%

60%

4%

32%

52%

4%

8%
12%

N = 30
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De 28/09 a 19/10 Curso de Transformação Digital 
O curso foi desenvolvido com o propósito de formar 
profissionais para atuar no campo do marketing digi-
tal farmacêutico, bem como para complementar a for-
mação de profissionais de marketing que necessitam 
entender limitações e oportunidades que a transfor-
mação digital representa para seus negócios. O pro-
grama transmitiu conhecimento e estimulou o pensa-
mento disruptivo diante do cenário de transformação 
digital.  Além disso, o curso promoveu o debate sobre 
os avanços relacionados à digitalização dos negócios, 
aos desafios da inovação, ganhos de produtividade e à 
gestão contemporânea organizacional focada no mo-
delo de negócio da indústria farmacêutica. 
# Número de pessoas beneficiadas: 18

OUTUBRO 

26/10 a 30/11 Curso Gestão de Produto – Módulo 
Avançado
Com palestras dos especialistas, teve início o curso 
Gestão de Produtos – Módulo Avançado, realizado 
pelo Sindusfarma para apresentar aos profissionais 
da indústria as modernas técnicas e estratégias, ten-
do em vista os desafios de um mercado farmacêutico 
cada vez mais competitivo.

A iniciativa nasceu da constatação de que a crescen-
te complexidade de produtos e a competitividade no 
mercado brasileiro de medicamentos tem exigido dos 
gerentes de produto mais conhecimento sobre o com-
portamento da classe médica e dos pacientes e como 
interpretar dados para desenvolver suas estratégias.
# Número de pessoas beneficiadas: 8 

22/10 Pesquisa, Análise e Inteligência de 
Mercado 
O curso promoveu formação básica para profissio-
nais de inteligência e pesquisa de mercado em iní-
cio de carreira e/ou profissionais de outras áreas de 
marketing que necessitaram conhecer as ferramen-
tas básicas de pesquisa de mercado.  
# Número de pessoas beneficiadas: 21

NOVEMBRO

06/11 Reunião Grupo de trabalho: Líderes de 
Vendas
Convidamos os membros do grupo de trabalho: Líde-
res de vendas para discutir a agenda abaixo:

Tema Principal da Reunião: Programa de Coope-
ração Industria Varejo.

A proposta que nos foi trazida pelos associados 
abrange a discussão entre os membros do grupo e 
convidados a discutir e definir uma agenda de tra-
balho para o próximo ano que contemple os seguin-
tes temas:
• Como atuar e ser mais efetivo junto ao varejo nos 

seguimentos de medicamentos de Marca; Gené-
ricos e Similares

• Neste cenário qual é o modelo de atendimento 
(visão indústria e varejo)?

• Como podemos trabalhar o tema da “Demanda 
Colaborativa”

• Porque ainda enfrentamos a questão da Ruptura?
• Quais são as tendências do Trade Farma?
# Número de pessoas beneficiadas: 5

08/11 Reunião Grupo de Trabalho Premiação e 
incentivos da Força de Vendas
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Premiação e Incentivos da Força de Vendas para dis-
cutir a agenda abaixo:
• Entenda a diferença entre incentivo e motivação
• Discussão aberta com o grupo.
• Estamos em época de desenho dos planos de 2019. 

Importante entender o que funcionou e o que é 
tendência para os próximos anos quando o assunto 
é premiação e incentivo. A proposta é discutirmos 
com os membros do grupo as principais informa-
ções e experiências dos mesmos para uma melhor 
aplicação desta ferramenta que é tão estratégia 
para alcance de resultados.

• Discussão dos próximos temas de trabalho do gru-
po para 2019.

# Número de pessoas beneficiadas: 12

12/11 Grupo de Trabalho Treinamento e RH
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de 
Treinamento e RH.

ABTD e ATD 2019 – Igor Cozzo, presidente da 
ABTD;
• Tema 2: A Importância da Neurociência no Desen-

volvimento – Thaís Gameiro (Nêmesis);
• Tema 3: Como engajar o Gerente de Distrito na 

sua missão de desenvolver seu time
• Tema 4: Tendências Tech no Treinamento (micro-

learning; digital/ead; gamification; etc.)
# Número de pessoas beneficiadas: 20
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29/11 Pesquisa de satisfação com os provedores 
de informação Close-up e IQVIA
A Pesquisa de Satisfação das Indústrias Farmacêuti-
cas em relação aos provedores de informação: Clo-
se-up e IQVIA teve como objetivo avaliar a satisfação 
das Indústrias Farmacêuticas levando aos provedores 
os elogios, críticas e sugestões de melhoria da Indús-
tria de forma agregada. Tivemos uma excelente ade-
são, com 39 laboratórios participantes.

DEZEMBRO

10/12 Pesquisa Salarial Sindusfarma
A Pesquisa Salarial Sindusfarma visa permitir aos 
associados verificar sua posição Salarial por car-
go frente a mediana do mercado e aos diferentes 
quartis em uma pesquisa gratuita e, portanto, pre-
tende substituir futuramente pesquisas oferecidas 
por empresas de consultoria com preços elevados 
e assim propiciar uma economia de recursos. Este 
ano na primeira edição da pesquisa, tivemos a par-
ticipação de 8 empresas.

Nesta edição conseguimos uma amostra suficiente 
para tabulação de 110 cargos com informações de sa-
lários e benefícios e amostras bem significativas em 
cargos relacionados a Força de Vendas.

Estamos otimistas quanto a realização da próxima 
edição dessa pesquisa em 2019.

10/12 Curso Trade Marketing
O objetivo do curso foi transmitir as melhores prá-
ticas nas principais ferramentas do trade marketing 
farmacêutico, propiciar um espaço de discussão e 

troca de experiencias, gerar novas ideias para au-
mentar a eficácia e eficiência das atividades de trade 
e aproximar indústria e varejo visando gerar oportu-
nidades de cooperação.
# Número de pessoas beneficiadas: 50

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 237

Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 344

Total de Pessoas Beneficiadas: 581

R E S U LTA D O S   O B T I D O S
Ao longo do ano a Gerência de Inteligência e Business 
Support ganhou muito em dinamismo nas vertentes 
elencadas nos objetivos acima, a saber:
• Realizamos 17 eventos, entre fóruns e cursos (con-

tra 10 em 2017) todos eles com grande participação 
e muito bem avaliados pelos participantes.

• No total 581 pessoas participaram dos nossos 
eventos

• Realizamos 12 pesquisas (contra 8 em 2017) em 
áreas de interesse dos associados

• Ampliamos novamente a rede de executivos que se 
engajaram nas atividades da Gerência de Inteligên-
cia e Business Support, seja no conselho consultivo 
ou através de participação em outras atividades.

• O Gerência de Inteligência e Business Support 
continua com um papel muito importante se colo-
cando como interlocutora da Indústria frente aos 
provedores de informações de marketing atuan-
do como um canal para concentrar as necessida-
des da Indústria.
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SIMPÓSIO DISCUTE AVANÇOS TECNOLÓGICOS, 
CIENTÍFICOS E REGULATÓRIOS DA  
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Em sua 7ª edição, o Simpósio Novas Frontei-
ras Farmacêuticas nas Ciências, Tecnologia, 
Regulamentação e Sistema de Qualidade re-

uniu especialistas internacionais que discutiram os 
avanços e novos desafios da indústria farmacêuti-
ca no Brasil e no mundo. O encontro se realizou no 
auditório da Anvisa, em Brasília, nos dias 13 e 14/6.

O evento organizado por Sindusfarma, Anvisa e Se-
ção de Farmácia Industrial da Federação Internacio-
nal de Farmácia (FIP-IPS) atraiu um público formado 
por gestores e técnicos do governo, especialistas das 
áreas farmacêutica e da saúde e executivos e profis-
sionais da indústria.

“Este fórum de inovações técnicas e novas frontei-
ras da cadeia farmacêutica [abordou] temas de extre-
ma relevância para a saúde pública e para a discus-
são técnica no âmbito da Anvisa e do setor regulado”, 
disse Varlei Sousa, gerente-geral da Gerência Geral 
de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) 
da Anvisa. “Foi muito bom e muito proveitoso e já 
estamos encaminhando novas discussões no futuro”.

 “É importante para os técnicos da Anvisa e do se-
tor farmacêutico conhecer o que está sendo debatido 
no mundo, pois sabemos que mais cedo ou mais tarde 
[esse conhecimento] será aplicado aqui no Brasil”, disse 
Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfar-
ma. “Se tomarmos o primeiro simpósio que realizamos 
sete anos atrás, vamos concluir que assuntos que fo-
ram debatidos naquele encontro são hoje uma reali-
dade na área regulatória da indústria farmacêutica”.

O  livro “Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas 
– Um Projeto Pioneiro”, que documenta os temários 
e palestrantes do encontro desde sua edição inicial 
– em 2012 – até 2017, foi lançado no evento.

PA L E S T R A N T E S
Conheça os palestrantes dos quatro eixos temáticos 
do Simpósio:
• Alessandra Bastos Soares – diretora de Coordena-

ção e Articulação do Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (DSNVS) da Anvisa

• Ajaz Hussain – presidente do Instituto Nacional 
de Tecnologia e Educação Farmacêutica (NIPRE)

• Gerardo Machnicki – diretor de Real World Evi-
dence na Janssen Latin America

• Gustavo Cunha Garcia – gerente de Estudos Eco-
nômicos e Inteligência Regulatória – Anvisa

• Cammilla Horta – especialista em Regulação e 
Vigilância Sanitária da Anvisa

• Nagesh Bandi – diretor executivo de Pré-apro-
vação de Regulamentação CMC (Novos Produ-
tos) – MSD

• Markus Goese, EU CMC Regulatory Policy – Roche
• Thomas Schreitmueller – Global Policy Head – Roche
• Sylvia Hinrichsen – Coordenadora do Núcleo de 

Ensino, Pesquisa e Assistência em Infectologia da 
Universidade Federal de Pernambuco

• Daniel Apolinário – médico geriatra, pesquisador 
colaborador do Serviço de Geriatria da Faculdade 
de Medicina da USP

• Peter Pitts – presidente do Center for Medicine in 
the Public Interest (CMPI)

• Susan Griggs – consultora da Eli Lilly
• Cynthia Merchant – gerente regional de Seguran-

ça para a América Latina – Eli Lilly
• Jordi Botet  – consultor
• Synara Cordeiro – coordenadora geral de Labo-

ratórios de Saúde Pública – Ministério da Saúde
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DESENVOLVIMENTO E 
EDUCAÇÃO CONTINUADA – DEC

C A R TA   D E   A P R E S E N TA Ç Ã O

O Programa DEC Sindusfarma tem como pro-
posta o desenvolvimento e educação conti-
nuada dos profissionais da indústria farma-

cêutica com foco nas áreas de marketing, gestão de 
pessoas e gestão de negócios.

Desde a sua criação o Programa DEC Sindusfar-
ma acumula um total de 240 workshops assistidos 
por aproximadamente 7.000 participantes em 2.412 
horas/aula.

O ano 2018 terminou contabilizando 14 workshops 
que totalizaram 112 horas/aula, nas quais foram em-
pregados os serviços de aproximadamente 20 pro-
fessores e palestrantes especialmente recrutados nas 
melhores universidades e empresas.

Qualitativamente, o Programa também tem se 
mantido com altas notas, de acordo com as ava-
liações realizadas pelos participantes ao final dos 
workshops.

Inajar de Souza
Consultor do Programa DEC Sindusfarma

M I S S Ã O   D O   D E PA R TA M E N T O
Desenvolver os futuros dirigentes e líderes do setor 
industrial farmacêutico frente ao cenário competiti-
vo, contribuindo assim para o fortalecimento da atua-
ção do Sindusfarma junto às empresas associadas, 
instituições públicas e sociedade. 

O B J E T I V O S
O Programa DEC Sindusfarma tem como objetivo tor-
nar-se um centro de excelência, referência e reco-
nhecida qualidade na formação e aprimoramento de 
profissionais do setor industrial farmacêutico, con-
tribuindo assim na preparação dos futuros dirigentes 
da indústria farmacêutica no Brasil.

P Ú B L I C O - A LV O
O Programa DEC-Sindusfarma tem seu foco de atua-
ção nos colaboradores de todos os níveis da indústria 
farmacêutica. Sua programação escalonada enfatiza 
a gestão e gerenciamento de ações de marketing, 
negócios e pessoas. Seu programa conta com dife-
rentes workshops permitindo atender os diferentes 
níveis hierárquicos presentes no setor industrial far-
macêutico.

D E S C R I Ç Ã O   D A S   AT I V I D A D E S

JANEIRO E FEVEREIRO

Preparação de materiais e celebração de cotas de 
participação com empresas participantes.

MARÇO

08/03 Workshop “Redução de Perdas e 
Produtividade”
A alta competitividade aliada à forte pressão para di-
minuição dos custos dos medicamentos força a in-
dústria farmacêutica a procurar exaustivamente fon-
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tes para redução de perdas e melhoria de sua produ-
tividade. Este cenário está presente não só na área 
produtiva, mas também nos processos internos da 
empresa em setores de negócios, administrativos, 
além da pesquisa e desenvolvimento. Neste workshop 
temos como objetivo capacitar os profissionais das 
mais diversas áreas das empresas farmacêuticas nos 
conceitos de perdas e ganhos no ambiente produti-
vo, processos operacionais e procedimentos huma-
nos no cenário de perdas. 
# Número de Pessoas Beneficiadas: 19

14/03 Workshop “Visão Global da Indústria 
Farmacêutica”
Este workshop tem como objetivo mostrar a história 
do segmento industrial farmacêutico, as etapas em-
pregadas no desenvolvimento de novas drogas, além 
de abordar as questões relativas à pesquisa clínica, 
promoção e comercialização dos medicamentos.
# Número de Pessoas Beneficiadas:  99

ABRIL

02/04 Workshop “Projetos, Planejamento e 
Execução”
Este workshop tem como objetivo a preparação dos 
profissionais da indústria farmacêutica para utiliza-
ção de técnicas modernas de Gestão de Projetos. Os 
participantes são capacitados nas técnicas e práti-
cas de administração de atividades não rotineiras, 
com objetivos estabelecidos, detalhando os proces-
sos de inicialização, planejamento, execução e con-
trole de projetos.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 43

11/04 Workshop “Atualização Tributária na 
Indústria Farmacêutica”
Este workshop tem como objetivo mostrar, de for-
ma clara e prática, as atividades que impactam dire-
tamente os profissionais que atuam em áreas admi-
nistrativas das indústrias farmacêuticas integrando 
conhecimentos básicos de contabilidade, tributos e 
formação de preços no setor industrial farmacêutico.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 47

25/04 Workshop “Indicadores de Desempenho e 
Resultados”
Este workshop tem como objetivo capacitar os pro-
fissionais no reconhecimento da necessidade, nas 

relações horizontais e verticais, na construção, va-
lidação, implementação, apresentação e nos ajustes 
necessários dos indicadores empresariais, em âm-
bito geral e particularmente com foco em projetos. 
Nesta atividade os participantes podem incorporar 
novos conhecimentos e revisar competências apli-
cadas no desenvolvimento e gestão de indicadores 
aplicados aos projetos.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 29

MAIO

09/05 Workshop “Business Case: Planejamento e 
Desenvolvimento”
Neste evento o participante tem a oportunidade de 
conhecer/ revisitar o conceito de business case, sua 
importância para o negócio, como é composto (fer-
ramentas), suas aplicações práticas e resultados es-
perados. É apresentado, como proposta, um plano 
contendo informações mínimas a serem combina-
das para a produção de um business case. Ao fim, 
são propostos cases de forma a levar à prática toda 
a teoria explorada.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 16

JUNHO

06/06 Workshop ”Finanças para Profissionais de 
Marketing Farmacêutico”
O curso proporciona aos participantes conheci-
mentos básicos sobre o planejamento financeiro, 
para que compreendam a sua utilização como fer-
ramenta de auxílio na tomada de decisão sobre pla-
nejamento de ações e projetos na área de marketing 
farmacêutico. O conteúdo desta atividade baseia-
se no planejamento financeiro como ferramenta de 
apoio ao planejamento estratégico, focando a ge-
ração de valor, ou seja, avaliar a possibilidade de 
geração de riqueza definida a partir de novos em-
preendimentos.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 18

13/06 Workshop “Farma MKT”
Este workshop tem como objetivo mostrar, de forma 
prática, as atividades desenvolvidas pelo marketing 
das indústrias farmacêuticas.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 14
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JULHO

04/07 Workshop “Formação de Gestores em 
Relações Sindicais Patronais”
Este inédito e exclusivo curso capacita os partici-
pantes na atividade de gestão e análise das relações 
sindicais no âmbito empresarial e sua atuação como 
elemento-chave para obtenção do sucesso nas ne-
gociações sindicais e com empregados, explorando 
os seguintes temas: 

Acompanhamento de negociações coletivas e in-
dividuais (PLR, Banco de Horas, Comissão Interna de 
Representação dos Empregados, etc)
• Apoio e orientação de áreas da empresa vulnerá-

veis ao conflito sindical (RH e Fábrica)
• Análise e interpretação de dados e informações 

sindicais
• Apresentação das recentes alterações na legisla-

ção sindical e trabalhista (Lei 13.467/17)
• Criação de mecanismos de prevenção e adminis-

tração de conflitos internos.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 16

AGOSTO

08/08 Workshop “Visão Global da Indústria 
Farmacêutica”
Este workshop tem como objetivo mostrar a história 
do segmento industrial farmacêutico, as etapas em-
pregadas no desenvolvimento de novas drogas além 
de abordar as questões relativas à pesquisa clínica, 
promoção e comercialização dos medicamentos.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 100

15/08 Workshop “Efetividade Profissional 
Fortalezas, Competências e Talentos”
Este curso tem como foco principal a gestão profis-
sional aplicada ao cenário da indústria farmacêutica. 
Deste modo, inicialmente são apresentados os prin-
cipais pontos que desafiam o cotidiano dos profis-
sionais que atuam neste segmento, assim como as 
suas principais características. Como complemen-
to, o programa tem como objetivo intensificar a per-
cepção dos participantes quanto a efetividade dos 
comportamentos atendo-se a influência das virtu-
des, valores, aptidões e atitudes para o desempenho 
e resultados profissionais e pessoais.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 16

SETEMBRO

05/09 Workshop “Estratégia de Gamificação e 
Desenvolvimento de Equipes”
A Gamificação é a aplicação do conceito e dos elemen-
tos de jogos em diferentes contextos, como nas orga-
nizações e nos negócios. Neste workshop são apre-
sentados os Elementos e a Mecânica da Gamificação, 
e de que maneira eles podem ser utilizados na Estra-
tégia de Desenvolvimento de Equipes, para impulsio-
nar a performance dos profissionais que as compõem.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 19

OUTUBRO

17/10 Workshop “Liderança e Gestão de 
Carreiras”
Exercer uma liderança ágil, criativa e arrojada e ainda 
realizar um efetivo processo de gestão de carreira.  
Estes provavelmente são alguns objetivos que desa-
fiam os profissionais no momento atual. Em uma era 
onde as relações humanas são dinâmicas e paralela-
mente globalizadas trabalhar os conhecimentos, os 
comportamentos e as habilidades necessárias para 
o desenvolvimento de líderes torna-se uma neces-
sidade junto às corporações, pois, seu êxito passa 
invariavelmente pela gestão do capital humano. Ins-
trumentalizar os participantes sobre o processo de 
desenvolvimento das competências de liderança e da 
gestão de carreira é o objetivo deste workshop con-
duzido por especialistas no assunto.
# Total: 13 participantes

NOVEMBRO

08/11 Workshop “Integrando o Design da 
Informação e Compliance”
As atividades de compliance podem ser entendidas 
como uma ação corporativa de adequação às nor-
mas e procedimentos, internos e externos, exigin-
do-se verificação permanente de adesão, eficácia e 
efetividade das atividades e processos da organização 
no atendimento a estes aspectos. Por isso, o com-
pliance tem sido fundamental para a fluidez gesto-
ra e operacional das organizações e também no in-
cremento das relações éticas e legais nas empresas 
desde o relacionamento interno dos colaboradores 
entre si, bem como no seu relacionamento comer-
cial com parceiros e fornecedores. O design por sua 
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vez, tem sido utilizado como uma importante ferra-
menta de informação e comunicação para o engaja-
mento das pessoas na compreensão e engajamento 
nas atividades de compliance. Para implementar um 
programa de design de comunicação em compliance 
é fundamental a participação da equipe de complian-
ce ao lado das iniciativas de design da informação 
nos programas e linguagens de comunicação para 
as instâncias gestoras e operacionais na companhia. 
Este workshop trabalha com ferramentas que visam 
implementar a fluidez na comunicação e prática da 
cultura da conformidade nas atividades gestoras e 
operacionais do dia-a-dia de uma empresa do setor 
farmacêutico, além de resgatar o comprometimento 
e engajamento das equipes nos códigos de relacio-
namento, conduta e ética da companhia.
# Número de Pessoas Beneficiadas: 10

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 8

Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 451

Total de Pessoas Beneficiadas: 459

R E S U LTA D O S   O B T I D O S
O programa DEC Sindusfarma atingiu um total de 
459 participantes durante o exercício 2018.  A média 
de participantes diária em cada um dos 14 workshops 
realizados foi de aproximadamente 33 pessoas sendo 
a área de aplicação “Visão Global” responsável pela 
maior frequência com média de 100 participantes por 
workshop. Outro ponto relevante nos resultados ob-
tidos no corrente período foi o forte aumento do nú-
mero de participantes em cada workshop com um 
crescimento de 32% frente ao ano anterior.
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PROGRAMA DE  
APOIO PROFISSIONAL – PAP

A P R E S E N TA Ç Ã O

O programa educacional PAP prepara os can-
didatos na busca de uma nova oportunida-
de no mercado de trabalho. É destinado a 

gerentes e supervisores em fase de recolocação ou 
transição de carreira. Contribui para recuperar a au-
toestima ao mesmo tempo em que ensina o uso de 
ferramentas que exaltam a motivação e o compro-
metimento dos profissionais. O PAP foi incluído em 
2004 na grade dos programas do Sindusfarma, ten-
do atingido nível de satisfação ``excelente´´, segun-
do avaliação dos participantes. Os resultados do PAP 
são muito positivos e se traduzem em recolocação 
de mais de 80% dos cerca de mil profissionais que 
passaram por esse programa.

O B J E T I V O S
• Orientar os colaboradores desligados na busca de 

nova atividade profissional remunerada;
• Fornecer subsídios técnicos e psicológicos aos 

participantes na busca de oportunidades de tra-
balho, bem como o planejamento de suas carreiras.

P Ú B L I C O - A LV O
Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em ní-
veis de liderança, gerência, coordenação e supervi-
são, em busca de recolocação.
• Ministrantes: José de Araújo Villar; Arnaldo Peda-

ce e Jair Calixto

D E S C R I Ç Ã O   D O   PA P
Em 2018 o PAP assessorou várias indústrias farma-
cêuticas auxiliando seus ex-colaboradores na busca 
de novas oportunidades no mercado de trabalho, em 
conjunto com a Bolsa de Empregos on-line. A pro-
gramação atendeu 08 turmas totalizando 151 partici-
pantes. Eles vêm indicados pelas empresas, por ex-
-alunos e atualmente temos tido alguns estudantes 
de Farmácia e pessoas que estão empregadas e que-
rem se desenvolver. 

O PAP encerrou o ano de 2018 na turma 221 e com-
pletou 15 anos de existência, tendo contribuído nesse 
período com a reciclagem e desenvolvimento de mais 
de 2313 profissionais, que estão ocupando postos de 
liderança e gestão nas empresas. 

Neste programa os ex-colaboradores são sensibi-
lizados a reciclar seus conhecimentos e comporta-
mentos, adequando-os às exigências do atual mun-
do do trabalho e preparando-os a retornar à vida 
profissional alinhados com as exigências da Econo-
mia Global.

O PAP está com uma ótima adesão das empresas 
e recebeu em 2018 uma avaliação média de seus par-
ticipantes de 9,9.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS 

Total de Pessoas Beneficiadas: 151
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PROGRAMA DE PREPARAÇÃO  
PARA APOSENTADORIA – PPA

A P R E S E N TA Ç Ã O

O objetivo é sensibilizar as pessoas para o pós-
trabalho, estimulando os profissionais a man-
ter uma vida social ativa e ter hábitos sau-

dáveis de vida, de forma que preservem a saúde físi-
ca, mental, social, financeira, intelectual e espiritual.

Além de preparar a mão-de-obra e transmitir co-
nhecimentos sobre o setor, o Sindusfarma se preocu-
pa com o futuro dos profissionais que contribuíram 
para o desenvolvimento da indústria farmacêutica e 
as dificuldades que poderão advir em termos de Ge-
rontologia, aspectos previdenciários e psicológicos.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS 

Total de Pessoas Beneficiadas: 15





EVENTOS
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SINDUSFARMA COMEMORA OS 85 ANOS 
DE FUNDAÇÃO EM ENCONTRO COM 
EMPRESÁRIOS E LÍDERES SETORIAIS

O Sindusfarma comemorou seu 85º aniver-
sário de fundação na manhã do dia 26 de 
abril, em evento que reuniu empresários, 

executivos e líderes da indústria farmacêutica, no 
auditório da entidade. O presidente Cleiton de Cas-
tro Marques abriu o evento comemorativo do Sin-
dusfarma

“Hoje estamos comemorando 85 anos de funda-
ção desta casa, que é a casa da indústria farmacêuti-
ca; chegamos a 337 associados, representando mais 
de 95% do mercado farmacêutico no Brasil; somos 
um dos maiores sindicatos vinculados à Fiesp”, disse 
o presidente executivo, Nelson Mussolini, na aber-
tura do encontro.
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“Não discriminamos a origem do capital; o que 
o Sindusfarma defende é o ingresso de capital no 
Brasil, a criação de empregos no Brasil, a vinda de 
tecnologia para o Brasil, o desenvolvimento de pro-
dutos no Brasil; esse é o nosso negócio”, concluiu 
Mussolini.

M E M Ó R I A
Para marcar a comemoração dos 85 anos de existên-
cia, o Sindusfarma lançou o livro “Indústria Farma-
cêutica no Brasil – Memória Iconográfica”, um painel 
histórico de indústrias, instalações, equipamentos, 
ambientes de trabalho, medicamentos, anúncios e 
publicações que ilustram a trajetória do setor no país.
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S ecretárias e assistentes da indústria farma-
cêutica se reuniram no dia 27/9, no Espaço 
Apesp, no tradicional Encontro que o Sindus-

farma realiza há 21 anos.
O dia de atividades teve palestras, troca de expe-

riências, gastronomia, humor e sorteios.
“Os temas foram muito bem escolhidos, estou 

muito feliz de estar aqui participando”, disse Con-
ceição Tavares, da Sanofi.

Humberto Massareto e Julio Cesar de Freitas fa-
laram sobre “Design na Informação e Comunicação”. 
Fernando Loureiro relatou suas experiências com 
profissional dedicado a viagens e turismo. E o hu-
morista Gustavo Boleiro fez uma apresentação de 
stand-up.

Aline Almeida, da Eurofarma participou de seu 
quinto Encontro: “Esse evento é maravilhoso, eu 
não perco, porque nós aprendemos muito; a gen-
te ri, a gente chora, se emociona. Então, vale mui-
to a pena”.

SECRETÁRIAS E ASSISTENTES 
CONFRATERNIZAM E  
SE RECICLAM EM ENCONTRO





JOGOS 
SINDUSFARMA
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JOGOS SINDUSFARMA REÚNEM MAIS  
DE 2 MIL ATLETAS EM 12 MODALIDADES

A Eurofarma sagrou-se hexacampeã dos Jogos 
Sindusfarma no sábado (24/11/18), soman-
do 226 pontos, ao conquistar os títulos da 

natação e do futebol society masculino adulto e sê-
nior, no Sesi Cotia. A Bayer é a vice-campeã, com 147 

pontos, seguida pela AstraZeneca em 3º lugar, com 
115 pontos na classificação geral.

Ao longo de oito meses, mais de 2.000 atletas dis-
putaram as 12 modalidades dos Jogos: atletismo, bas-
quete, e-sports, futebol, futebol society, futsal, jogos 
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de salão (bilhar, pebolim e xadrez), kart, natação, tê-
nis, tênis de mesa e vôlei.

“É uma iniciativa muito bacana do Sindusfarma, 
trazer o esporte para este cenário da indústria farma-
cêutica, uma vez que todos nós trabalhamos buscan-
do saúde para os nossos pacientes e nossos colegas 
e o esporte tem tudo a ver com isso”, disse Leonardo 
Magni, da Bayer, que conquistou quatro medalhas de 
ouro na natação.

As 18 indústrias farmacêuticas participantes da 
12ª edição dos Jogos foram: Aché, Allergan, Amgen/

Bergamo, AstraZeneca, Baxter, Bayer, Biolab, Bu-
tantan, Cellera, Cimed, Eurofarma, Exeltis, Merck, 
Novartis, Sandoz, Sanofi, Prati-Donaduzzi e Zodiac.

A campeã mundial de natação Etiene Medeiros 
participou do encerramento dos Jogos. Medalha de 
ouro nos campeonatos mundiais de 2014, 2016 e 2017 
nos 50 metros costas, Etiene foi a primeira brasileira 
campeã mundial de natação, ao conquistar o título 
em Doha, no Catar. Ela é atleta do Sesi-SP desde 2013.

Os Jogos são uma realização do Sindusfarma, com 
organização técnica do Sesi-SP. 



Padrinho dos Jogos 2018, o campeão de basquete 
Leandro Barbosa, o Leandrinho, participou da cerimô-
nia de abertura. “O esporte mudou minha vida e tenho 
certeza de que pode mudar a de vocês também”, disse 
o atleta do Sesi Franca, que jogou nos Estados Unidos 
por 15 anos, conquistando o título da NBA pelo Golden 
State Warriors na temporada 2014/15.
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N O I T E   D A S   E S T R E L A S   P R E M I A   M E L H O R E S 
AT L E TA S   N O   M U S E U   D O   F U T E B O L
A Noite das Estrelas reuniu os melhores atletas dos 
Jogos Sindusfarma 2018, em festa realizada no Museu 
do Futebol, no dia 25 de fevereiro de 2019. A cerimô-
nia premiou 32 atletas e técnicos em 40 categorias. 
A apresentadora foi Milena Machado.

O campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão (Bar-
celona, 1992) foi o convidado especial da Noite. Negrão 
é técnico de vôlei das categorias de base do Sesi-SP, 
parceiro do Sindusfarma na organização da competição.

E M P R E S A   S O L I D Á R I A
A Eurofarma foi homenageada com a placa de Empre-
sa Solidária, por ter sido a maior doadora da tradicio-
nal campanha de coleta de alimentos promovida na 
competição. O diretor da Eurofarma Marco Billi re-
cebeu a placa das mãos de Caroline Albanesi, diretora 
da Amigos do Bem, uma das sete entidades contem-
pladas com os 2.250 quilos de alimentos arrecadados.

“Quando a gente encontra parceiros como o Sin-
dusfarma e empresas que olham para o nosso país 
e para o Nordeste, a gente fica muito agradecido”, 
disse Caroline.

Entre outras personalidades, participaram da ce-
rimônia o diretor do Sesi Cotia, Thiago Fadeli, e o su-
pervisor Regional de Qualidade de Vida do Sesi-SP, 
Betão Guimarães.

B E M - E S TA R
O campeão de vôlei Marcelo Negrão destacou a im-
portância dos Jogos Sindusfarma para a promoção da 
prática esportiva. “Todo mundo sabe o quanto é im-
portante para nossa saúde e nosso bem-estar fazer 
uma atividade física, não ser uma pessoa sedentária”, 
disse. “E tudo isso começa como uma plantinha, você 
vai regando todo dia um pouquinho para ela crescer 
bem e bonita; a mesma coisa acontece com nosso cor-
po e nossa saúde”.
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J O G O S   S I N D U S FA R M A   2 0 1 8

CAMPEÕES POR MODALIDADE

Atletismo Eurofarma

Basquete Masculino Novartis

e-Sports Bayer

Futebol de Campo Aché

Futebol Society Feminino Bayer

Futebol Society Masculino – Adulto Eurofarma

Futebol Society Masculino – Máster Baxter

Futebol Society Masculino – Sênior Eurofarma

Futsal Feminino Butantan

Futsal Masculino Baxter

Jogos de Salão Eurofarma

Kart Eurofarma

Natação Eurofarma

Tênis de Mesa Sanofi

Tênis Bayer

Vôlei Feminino Butantan

Vôlei Masculino Baxter

Classificação

Campeão Geral

Eurofarma
(226 pontos)

Vice-Campeão Geral

Bayer 
(147 pontos)





PRÊMIOS
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Prêmios

MELHORES FORNECEDORES DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA RECEBEM PRÊMIO 
QUALIDADE EM CERIMÔNIA NO TOM BRASIL

O s melhores fornecedores e prestadores de 
serviço da indústria farmacêutica, em 24 ca-
tegorias, receberam o Prêmio Sindusfarma 

de Qualidade na noite de 21/5, em cerimônia rea-
lizada na casa de espetáculos Tom Brasil, em São 
Paulo. A apresentadora Fabiana Scaranzi foi a mes-
tre de cerimônias.

Foram selecionadas 71 empresas para a etapa final 
da 22ª edição do Prêmio Sindusfarma de Qualidade.

C O N Q U I S TA
“Esse prêmio representa o reconhecimento dos nos-
sos clientes, principalmente por um tema que a gente 
valoriza, que é qualidade; agradecemos a vocês que 
votaram na gente; muito obrigado pelo prêmio”, dis-
se o Head de Soluções e Processos da Merck, Bruno 
Souza, empresa vencedora na categoria Máquinas e 
Equipamentos de Fabricação.

“É o reconhecimento do nosso trabalho; ganhamos 
várias vezes em transporte e é a primeira vez que ga-
nhamos na categoria Soluções para Cadeia Fria; es-
tamos investido bastante, querendo ser reconheci-
dos e ter um trabalho diferenciado; é uma conquis-
ta muito grande para todos nós”, disse a diretora de 
Qualidade da RV Ímola, Adriana Oliveira, vencedora 
na categoria Soluções para Cadeia Fria.

“Esse prêmio representa uma etapa importante, 
com um bom trabalho que tem sido feito pela quali-
dade e é um dos principais prêmios que a gente parti-
cipa no mercado. Estamos muito orgulhosos”, disse o 
vice-presidente da DHL, Marcos Cerqueira, empresa 

vencedora na categoria Armazenagem e Distribuição 
de Medicamentos.

VA L O R I Z A Ç Ã O
“Esse prêmio valoriza os fornecedores do mercado 
farmacêutico e de alta credibilidade; é o prêmio no 
qual a gente mais investe; nossa qualidade e nossos 
processos de fabricação reforçam nosso enfoque no 
setor farmacêutico”, disse Felipe Salles, gerente de 
Planejamento Estratégico e Marketing da Macron, 
vencedora na categoria Cartuchos.

“O mercado farmacêutico é extremamente im-
portante para a Bemis; está dentro do nosso plane-
jamento estratégico continuar crescendo e servindo 
esse mercado com um alto nível de serviço e qua-
lidade; espero, nos próximos anos, estar aqui no-
vamente, recebendo todo o reconhecimento desse 
mercado”, disse o gerente de Marketing da Bemis, 
Antônio Carlos Filho, vencedora na categoria Lami-
nados de Alumínio.

“Pra gente, o prêmio é muito importante; ele re-
presenta um esforço de toda a empresa no intuito de 
oferecermos nosso serviço com excelência e quali-
dade”, disse o diretor da T&E Analítica, Tieres Leite, 
empresa vencedora nas categorias Prestação de Ser-
viços para Controle da Qualidade e Terceirização de 
Ensaios e Análises.

PAT R O N O
Em 2016, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade ins-
tituiu a categoria Patrono. Assim, a cada edição é 
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homenageada uma personalidade da indústria far-
macêutica, cuja trajetória está ligada à qualidade e 
ao aprimoramento tecnológico e científico do setor.

O patrono deste ano é o pesquisador e empresário 
Dante Alário Júnior. Farmacêutico graduado pela USP, 
com pós-graduado em Farmacotecnia pela Universi-
dade de Gênova, na Itália, ele ampliou sua formação 

com cursos de Sociologia e Política e Administração 
de Empresas.

Dante participou de iniciativas marcantes na Indús-
tria farmacêutica nacional, tais como a produção das 
primeiras vacinas antibacterianas “in vivo” no Brasil, 
o desenvolvimento de uma vitamina B12 de ação pro-
longada e a formulação do primeiro antibiótico “am-
picilina” em suspensão oral pronto para uso no país.

Sócio-diretor da Biolab Sanus Farmacêutica, Dan-
te presidiu quatro entidades setoriais: a Câmara da 
Indústria Química Farmacêutica Nacional, a Associa-
ção Latino-Americana da Indústria Farmacêutica, a 
Alanac e o Grupo FarmaBrasil, da qual é o atual pre-
sidente do Conselho Administrativo.

V O TA Ç Ã O
Num processo de votação iniciado em fevereiro, as in-
dústrias farmacêuticas apontaram os melhores forne-
cedores em 24 categorias, divididas em cinco classes: 
Máquinas e Equipamentos; Prestadores de Serviço; 
Matéria-Prima; Material de Embalagem; e Materiais, 
Equipamentos e Serviços de Controle de Qualidade.

S H O W
Um show do vocalista e compositor Samuel Rosa, lí-
der da banda Skank, encerrou a festa do Prêmio Sin-
dusfarma de Qualidade 2018.



Relatório anual de atividades 2018 135

Prêmios

Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2018 – Vencedores

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos de fabricação Merck S/A

Matérias-primas

Fabricantes de matérias-primas Roquette do Brasil

Importadores de matérias-primas Colorcon do Brasil Ltda.

Materiais, equipamentos, instrumentos e serviços de controle de qualidade

Equipamentos de laboratório (pHâmetros, HPLC e outros) Waters Technologies do Brasil Ltda

Materiais de laboratório (padrões, solventes, reagentes e vidrarias) BD

Projetos e instalações (projetos de controle de qualidade, produção e 
engenharia)

Nordika

Terceirização de ensaios e análises T&E Analítica Comércio e Análises Químicas Ltda

Materiais de embalagem

Fabricantes de bisnagas Bispharma Embalagens Ltda

Bulas Gráfica e Editora Brogotá Ltda.

Cartuchos Macron Indústria Gráfica

Embalagens de transporte Fábrica de Papel e Papelão N.S. Penha S/A

Embalagens primárias para injetáveis (ampolas e frascos de vidro tipo I, 
seringas pré-enchidas e bolsas para parenterais)

Schott Brasil Ltda

Filmes plásticos para blister (PVC, PVDC e outros) Klockner Pentaplast do Brasil Ltda.

Frascos de vidro (tipo II e tipo III) Wheaton Brasil Vidros Ltda

Frascos e tampas plásticas Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda

Laminados de alumínio Bemis do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda

Rótulos CCL Label do Brasil

Prestadores de serviços

Armazenagem e distribuição de medicamentos DHL Logistics Brazil Ltda

Despachos aduaneiros e comércio exterior Unitrade Assessoria em Comércio Exterior Ltda

Prestação de serviços para controle da qualidade (validação, calibração, 
qualificação, auditorias, certificação)

T&E Analítica Comércio e Análises Químicas Ltda

Prestação de serviços para produção Azbil Telstar

Soluções para cadeia fria RV Ímola

Terceirização de produção e embalagem Catalent

Transporte de medicamentos Ativa Logística





LUPA DE OURO
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Lupa de Ouro

MELHORES DO MARKETING 
FARMACÊUTICO RECEBEM  
LUPA DE OURO 2018

A s melhores campanhas e os melhores profis-
sionais de marketing da indústria farmacêu-
tica, em 22 categorias, receberam o Prêmio 

Lupa de Ouro na noite de 25/10, em cerimônia rea-
lizada no Tom Brasil, em São Paulo. 

Foi a 42ª edição do evento, promovido pelo Sin-
dusfarma. Mais de 800 pessoas participaram da festa. 
A cantora IZA fez o show de encerramento da pre-
miação, apresentada pela jornalista Jacqueline Bra-
zil, da TV Globo. A festa foi transmitida ao vivo, via 
internet, para os profissionais da Força de Vendas 
em todo o país.

Na edição deste ano, o Lupa introduziu as cate-
gorias especiais “Melhor Força de Vendas”, vencida 
pelo Aché, e “Performance Empresarial Genéricos”, 
vencida pelo Grupo NC Farma.

Presente à cerimônia, o diretor de Regulação Sani-
tária da Anvisa, Renato Porto, elogiou o trabalho reali-
zado pelo setor. “A indústria farmacêutica está de pa-
rabéns. O Brasil não teria a quantidade de medicamen-
tos que tem, nem passar para a população brasileira a 
segurança que passa, se não fossem todos vocês”, disse 
Porto. “Que o ano que vem seja ainda mais brilhante, 
que tenhamos um mercado mais forte, produtos com 
mais qualidade e o consumidor cada vez mais satisfeito 
com os produtos que consome no Brasil”.

“Estou muito feliz, em nome da Medley, por ga-
nhar um prêmio maravilhoso e tão importante com 
um projeto que é muito significativo para nós, que 
prova que é possível inovar em marketing de produto 
na indústria farmacêutica” disse Daniele Cunha, da 
Medley, vencedora na categoria Marketing e Vendas.
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Marcelo Neri, do Aché, falou da conquista na ca-
tegoria especial Excelência em Marketing. “É uma 
honra receber este prêmio pelo segundo ano con-
secutivo, um prêmio que leva o nome de nosso fun-
dador, Sr. Adalmiro Baptista; um prêmio que re-
presenta os mais de 4.500 colaboradores que tra-
balham dia e noite para fazer essa empresa cada 
dia melhor”.

C O N S C I E N T I Z A Ç Ã O
Eduardo Rainer, da Novartis, recebeu o prêmio na 
categoria Non-Retail. “A gente ganhou com um pro-
jeto em prol dos pacientes, de fazer a diferença na 
vida deles, que é uma campanha de conscientiza-
ção da Urticária Crônica Espontânea, uma doença 
que praticamente ninguém conhece, mas que mais 
de um milhão de brasileiros sofrem com ela hoje”.

“É uma alegria sempre enorme participar do Lupa 
de Ouro; sou um privilegiado, pois é o quarto prê-
mio que eu ganho. Parabéns ao Sindusfarma e a to-
dos os patrocinadores”, disse Frederico Nishimoto, 
da Eurofarma, vencedor na categoria Maduros Sis-
tema Nervoso Central.

“Quero registrar e agradecer o empenho da equi-
pe de Eventos do Sindusfarma, liderada por Marce-
la Bovino, que, em apenas duas semanas, organizou 
esta grande festa”, disse o presidente executivo da 
entidade, Nelson Mussolini. “Foi uma cerimônia qua-
se perfeita, que conseguiu dar a verdadeira dimen-
são do talento e da competência dos profissionais de 
marketing da indústria farmacêutica”.
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Prêmio Lupa de Ouro 2018 – Vencedores

Laboratório Projeto/Produto Responsável

Melhor projeto inteligência de 
mercado / produtividade

Sanofi
(Projeto) Sharp: Acuracidade de 
forecast de lançamentos

Carla Crespo e Francisco Gaia

Melhor projeto marketing / vendas Medley (Projeto) Hotel do Sono Medley
Daniele Cunha , Mariana Kanki e 
Fernanda Bassin

Non-retail Novartis Xolair Eduardo Rainer e Ricardo Russo

Medicamentos isentos de prescrição Hypera Pharma Família Benegrip Manuel Oliveira

Prescrição – Doenças 
cardiometabólicas e hipertensão

Aché Trezor Nicholas Dannias

Prescrição – Osteomuscular Aché Revange Jessica Ritur

Prescrição – Sistema nervoso central EMS Patz Sl Thais Franco

Prescrição – Trato alimentar e 
metabolismo

Exeltis Regenesis Elisa Kim Neix

Prescrição – Demais classes União Quimica Hyabak Miriam de Souza Pereira

Prescrição – Lançamento doenças 
inflamatórias

Aché Artrogen Duo Paulo Souza

Prescrição – Lançamento saúde 
masculina e feminina

Mantecorp 
Farmasa

Ofolato Renata Cussiol e Raphaela Donato

Prescrição – Lançamento sistema 
nervoso central

Eurofarma Desve Frederico Nishimoto

Prescrição – Lançamento demais 
classes

Takeda Dexilant Leonardo Reis

Prescrição – Maduros osteomuscular EMS Toragesic Camila Garofo

Prescrição – Maduros saúde 
masculina e feminina

Aché Flogo-Rosa Cristiane Saviani

Prescrição – Maduros sistema 
cardiovascular e sistema respiratório

Aché Alenia Ariane Borges

Prescrição – Maduros sistema 
nervoso central

Eurofarma Amato Frederico Nishimoto

Prescrição – Maduros trato alimentar 
e metabolismo

Mantecorp 
farmasa

(Projeto) Peridal Paula Bergo e Gabriela Izzo

Prescrição – Maduros demais classes Sanofi Puran T4 Rafael Pianca

Melhor força de vendas Aché

Performance empresarial genéricos Grupo NC Farma

Excelência em marketing Adalmiro 
Baptista – performance empresarial

Aché



FEIRAS
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Feiras

O Sindusfarma participou da 23ª edição da FCE 
Pharma – Feira Internacional de Tecnologia 
para a Indústria Farmacêutica, maior feira 

do setor na América Latina, que se realizou entre os 
dias 22 e 24 de maio, no centro de exposições São 
Paulo Expo.

Quem passou pelo estande teve a oportunidade 
tirar dúvidas, conhecer as atividades desenvolvidas 
pelo Sindusfarma em favor da indústria farmacêutica 
e explorar as obras publicadas pela entidade, inclusi-
ve a mais recente “Indústria Farmacêutica no Brasil 
– Memória Iconográfica”.

F Ó R U M
Em evento paralelo à feira, o Sindusfarma realizou, 
em parceria com a NurnbergMesse, o fórum Arena 
do Conhecimento, no qual especialistas convidados 
falaram sobre temas como rastreabilidade, logística 
e indústria 4.0 aplicada ao setor. Mais de 200 profis-
sionais participaram do encontro.

Os temas tratados refletem as atuais preocupa-
ções relativas à segurança na distribuição de medi-
camentos, assim como os impactos das tecnologias 
atreladas à Quarta Revolução Industrial.

SINDUSFARMA PARTICIPA  
DA 23ª FCE PHARMA E REÚNE 
ESPECIALISTAS EM FÓRUM



BOLSA DE 
EMPREGOS
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Bolsa de empregos

O Bolsa de Empregos Sindusfarma (BES) é um 
canal direto e interativo de comunicação, via 
internet, entre candidatos e profissionais de 

Recursos Humanos da indústria farmacêutica, facili-
tando a contratação de novos funcionários, previa-
mente treinados, para melhor aproveitamento dos 
investimentos em desenvolvimento de pessoal, re-
presentando um avanço social nas relações do sin-
dicato patronal com os trabalhadores. Os candida-
tos têm a disponibilidade de incluir seus currículos, 
editá-los e pesquisar vagas correlatas e as empresas 
associadas cadastram, incluem anúncios, pesquisam 
currículos no banco de dados. A Bolsa de Empregos 
atualmente é considerada por agências, headhun-
thers e empresas, a principal fonte de recrutamento 
e seleção do setor farmacêutico. As oportunidades 
mais anunciadas durante o ano foram nas áreas de 
assuntos regulatórios, marketing, qualidade, comer-
cial e produção, nos mais diversos níveis. Os dados 
estatísticos comprovam a trajetória de crescimento 
e sucesso, atingindo expressivos acessos por novos 
usuários do sistema. 

Dados atualizados até Dezembro de 2018:

Bolsa de empregos

Número de Empresas Cadastradas 653

Total de Currículos Incluídos 19.620

Total de Vagas Incluídas 197

Total de Currículos Atendidos 156

Total de Vagas Atendidas 0

Currículos em Aberto 19.464

Vagas em Aberto 197

Total de Acesso de Empresas 25.733

Total de Acesso de Profissionais 67.821



PUBLICAÇÕES,  
ESTUDOS E MANUAIS
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Publicações,  estudos e manuais

Boas Práticas de 
Tecnovigilância

ROSANA MASTELL ARO

MAIARA RIGOTTO 

Compêndio oferece um 
questionário resumido de 
auditoria interna para a 
verificação do cumprimento 
das obrigações constantes 
do Código de Defesa do 
Consumidor, dada a importância 
do uso da Tecnovigilância como 
ferramenta fundamental para 
garantir a segurança sanitária 
da população durante a pós-
comercialização dos produtos 
para saúde.

Diretrizes para Gerenciamento 
de Riscos nos Processos da 
Indústria Farmacêutica

JAIR CALIXTO

DIEGO SILVA

Guia orienta o trabalho de 
avaliação dos riscos nos 
processos produtivos e 
instalações das empresas, 
tendo em vista a correta 
implementação dos requisitos 
estabelecidos pela Anvisa, 
coerentes com as Boas Práticas 
de Fabricação (BPFs) e as 
diretrizes do ICH.

Boas Práticas de Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho 
na Indústria Farmacêutica

ARNALDO PEDACE

Manual apresenta as Normas 
Regulamentadoras 02, 04 e 08, 
que definem procedimentos 
relativos à segurança e medicina 
no trabalho, oferecendo um 
roteiro para auditorias internas 
destinadas a identificar pontos 
críticos e prevenir acidentes de 
trabalho.
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Guia Eletrônico:  
Licenciamento para Empresas  

JAIR CALIXTO

LILIANE SAADI 

Obra lista as principais 
licenças que as empresas 
devem providenciar, como 
licenciamento ambiental, 
licença de funcionamento 
sanitário, auto de vistoria 
de Corpo de Bombeiros e 
certificado de regularidade 
técnica, entre outras, além de 
oferecer um resumo das tarefas 
a serem feitas.

Guia para Boas Práticas em 
Informações Médicas/ 
Guidance: Good Practices in 
Medical Information

ROSANA MASTELL ARO

MAIARA RIGOTTO 

Publicação, em português e 
inglês, reúne informações 
sobre as práticas adotadas 
por indústrias farmacêuticas 
que já estruturaram seus 
Departamentos de Informações 
Médicas. Também reproduz 
as diretrizes dos guias 
internacionais relativos ao tema.

Overview of ICH Guidelines 
Acceptance in Latin America

GL ADYS SILVA

JULIANA RAHAL CABELLO

TATIANA GABAN

A importância das diretrizes 
do ICH sempre foi reconhecida 
pelas autoridades de Saúde 
dos países latino-americanos, 
mas sua relevância para a 
convergência regulatória 
aumentou desde o ingresso 
da Anvisa no órgão, em 2016, 
tendo Cofepris e Cecmed 
como observadores. Traçar um 
panorama da situação atual 
motivou a realização desse 
trabalho.
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Publicações,  estudos e manuais

Indústria Farmacêutica no Brasil – Memória Iconográfica

Livro bilíngue (português-inglês) que comemora o 85º 
aniversário do Sindusfarma. A obra apresenta um amplo 
painel de indústrias, instalações, equipamentos, ambientes de 
trabalho, medicamentos, anúncios e publicações que ilustram 
a rica trajetória do setor e sua significativa participação na 
vida do país.

Perfil da Indústria  
Farmacêutica 2018

Boletim apresenta informações 
básicas sobre a indústria 
farmacêutica e os principais 
temas da agenda setorial

Convenção Coletiva de 
Trabalho 2018/2019

ARNALDO PEDACE

NELSON A.  MUSSOLINI

Compêndio apresenta as 
convenções coletivas de 
trabalho assinadas com 
as entidades sindicais de 
trabalhadores, referentes ao 
período de abril de 2018 a 
março de 2019.



PARCERIAS
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Parcerias

INTERNATIONAL

Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária

Close-Up Internacional IQVIA Escola Superior de  
Propaganda e Marketing

Fundação Armando Alvares Penteado Fundação Dom Cabral Universidade Mackenzie Conselho Regional de Farmácia  
do Estado de São Paulo

DIA – Drug Information Association United States Pharmacopeia International Pharmaceutical 
Excipients Council 

Sociedade Brasileira 
de Medicina Farmacêutica 

Academia Nacional de Farmácia Northeastern University (Boston) University of Maryland Associação Brasileira da Indústria 
Farmoquímica e de Insumos 

Farmacêuticos 

Les Enterprises du Médicament Sociedade Brasileira de  
Controle de Contaminação 

Instituto de Ciência, 
Tecnologia e Qualidade 

Instituto Paulista de 
Direito Regulatório 

União Farmacêutica de São Paulo 

P R O T O C O L O S   D E   C O O P E R A Ç Ã O
O Sindusfarma mantém convênios de cooperação com as seguintes 
instituições, para promover a difusão do conhecimento e o 
aperfeiçoamento dos profissionais do setor industrial farmacêutico:



QUADRO  
SOCIAL
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Quadro  social

N O V O S   A S S O C I A D O S
O Sindusfarma encerrou 2017 com 313 associados, atingindo 364 as-
sociados em março de 2019. Foram agregados 42 novos associados 
entre janeiro e dezembro de 2018, resultado do esforço contínuo de 
atrair empresas e fortalecer a entidade.

1  Abbott
2  AbbVie
3  ABL Antibióticos do Brasil
4  Accord
5  ACG
6  Aché
7  Actavis
8  Actelion
9  ADV Farma
10  Aerogas
11  Agilent Technologies Brasil 
12  AGV Logística S/A
13  Ajinomoto
14  Ala Administração  

e Multiserviços
15  Alexion
16  Allergan
17  Althaia
18  Amgen
19  Analog Logística do Brasil
20  Andreani Logística
21  Apis Flora
22  Apsen
23  Arese Pharma
24  Ashland
25  Aspen Pharma
26  Astellas

27  AstraZeneca
28  Ativa Logística
29  Ativus Farmacêutica
30  Aurobindo Pharma Ind. 

Farmacêutica
31  Aurobindo Pharma  

Prod. Farmacêuticos
32  Aurora Eadi
33  Azbil Telstar Brasil 

Consultoria 
34  Azidus Brasil
35  B. Braun
36  Baldacci
37  Bard Brasil
38  BASF
39  Bausch + Lomb
40  Baxter
41  Bayer
42  BD
43  BE Consulting
44  Beaufour Ipsen
45  Beker
46  Benzota, Pereira, Prestes  

e Borba Soc. de Advogados
47  Bergamo
48  Besins Healthcare
49  Bioagri Laboratórios

50  Biocard Brazil
51  BioChimico
52  Biogen Idec
53  Biolab Farmacêutica
54  Biomarin
55  Biomm 
56  Bionorica
57  Bionovis
58  Biotest
59  Blanver
60  Blau Farmacêutica
61  BlisFarma Antibiótico
62  BlisFarma Farmacêutica
63  Boehringer Ingelheim
64  Boiron
65  Bone Life
66  Bracco
67  Brainfarma
68  Brainlike Estratégia 

Regulatória
69  Brand Institute Brasil 

Consultoria de Marq.  
e Regulamentação

70  Brasporto
71  Brasterápica
72  Bristol-Myers Squibb
73  Broker Comex 

N E W   M E M B E R S
Sindusfarma ended 2017 with 273 
members, reaching 364 in March 
2019. There were 42 new members 
between January and December 
2018, thanks to the continuous 
effort to attract companies and 
strengthen the entity.

R E L A Ç Ã O   D E   A S S O C I A D O S

L I S T   O F   M E M B E R S
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74  Camber Farmacêutica
75  Cansortium Brazil 
76  Capsugel
77  Captativa Consultoria e 

Recursos Humanos
78  Casula & Vasconcelos 

Farmacêutica
79  Catalent Brasil
80  Catarinense Pharma
81  Cazi
82  Celgene
83  Cellera Farmacêutica
84  Centro Avançado de Est.  

e Pesquisa CAEP
85  Chemicaltech
86  Chemo do Brasil
87  Chenut Oliveira Santiago - 

Soc. de Advogados
88  Chiesi Farmacêutica
89  Chiode Sociedade de 

Advogados
90  Cifarma
91  Cimed
92  Cipla Brasil 
93  Colbrás
94  Colorcon
95  Copermed
96  Cosmed
97  Cristália
98  Croda
99  CSL Behring
100  Cyg Biotech Química  

& Farmacêutica 
101  Daiichi-Sankyo
102  Danone
103  Daudt
104  DFL
105  Diffucap Chemobras
106  Diosynth
107  DKT do Brasil
108  DLA Pharmaceutical
109  DMS Logistics
110  Doctor Bit Consulting
111  2 Alianças
112  2T’S Comunicação
113  Dow
114  Dr. Reddy’s
115  Echemical
116  Eckert & Ziegler Brasil 

Comercial 
117  Eisai Laboratórios
118  Eli Lilly
119  Elofar

120  Embaeps
121  Embragen
122  Emcure Brasil
123  EMS Sigma Pharma
124  EMS 
125  Equipnet do Brasil
126  Eurocaps
127  Eurofarma
128  Exeltis
129  Farma Logística e Armazéns
130  Farma Vision
131  Farmace
132  FBMFARMA
133  Felsberg e Pedretti Advogados 

e Consultores Legais
134  Ferring 
135  Fette Compacting
136  Fialdini Einsfeldi Advogados
137  Fiorde Assessoria e Despachos
138  Five
139  FL Brasil Holding, Logística  

e Transporte
140  FQM Farmoquímica
141  Fresenius Kabi
142  Fresenius Medical Care
143  Fukuma Advogados
144  FURP
145  Gador
146  Galderma
147  Galenicum
148  Gatefossé
149  GE Healthcare Comércio  

e Serviços para Equip.  
Med. Hosp.

150  GE Healthcare Life Sciences
151  Gedeon Richter
152  Genomma Lab
153  Geolab
154  Germed Pharma
155  Gilead
156  Gisele Badauy Lauria Silva - 

Qualitec Assessoria
157  Glenmark
158  Globomedical
159  Grifols
160  Grunenthal
161  GSK
162  Guerbet
163  Guerbet Imagem Ltda.
164  Halex Istar
165  Heel do Brasil
166  Helixor
167  Hemafarma

168  Herbarium
169  Hisamitsu Pharmaceutical
170  Hogarth
171  Homeopatia Almeida Prado
172  Hospira
173  Hypera 
174  Hypofarma
175  IMCD Brasil Farma
176  Inception 
177  Inovatie 
178  Inpharma 
179  Instituto Boiati 
180  Instituto Butantan
181  Instituto Paulista  

de Direito Regulatório 
182  Intertox
183  Ipsos
184  Isdin 
185  Ita Fria
186  J. Rettenmaier 

Latinoamericana
187  Janssen
188  Johnson & Johnson
189  JRG Distribuidora de 

Medicamentos Hospitalares
190  Kasznar Leonardos Advogados
191  Kestener, Granja &  

Vieira Advogados
192  KLA-Koury Lopes Advogados
193  Kley Hertz
194  Kress Farmacêutica
195  LabFor Análises Laboratoriais
196  Labmass 
197  Labtec
198  Lanza Pharma
199  LBS Laborasa
200  Leader Up Sistemas
201  Legrand Pharma
202  Leite, Tosto e Barros 

Advogados
203  Leo Pharma 
204  LFB Hemoderivados  

e Biotecnologia
205  Libbs
206  Libraport
207  Licks Advogados
208  Lonza
209  Lotusfarma
210  Lundbeck Brasil
211  Luxafit
212  Mabra Farmacêutica
213  Machado Nunes, Marques e 

Gutierrez Soc. de Advogados
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Quadro  social

214  Mariol Medicamentos
215  Marjan Farma
216  Mattos Engelberg Advogados
217  Mead Johnson Nutrition
218  Meda
219  Medimpex
220  Medquímica
221  Melcon
222  Merck
223  Merz 
224  Meta Regulatória
225  Micro Service
226  Midfarma
227  Minancora
228  Modum Tech (Axios Research)
229  Moksha8
230  Momenta
231  MSD
232  Multicare Pharmaceuticals
233  Multilab
234  Mundial Logística Integrada
235  Mundipharma
236  Mylan
237  Myralis Pharma
238  Natcofarma do Brasil
239  Natulab
240  Naturelife
241  Naturex
242  Nestlé
243  Nordika
244  Nova Logística
245  Nova Química
246  Novaprint 
247  Novartis
248  Novo Nordisk
249  NPS do Brasil
250  NRA Engenharia
251  Nutriex 
252  Nutrimed
253  NVS Holding Eireli
254  Oati Assessoria Empresarial 
255  Octapharma
256  Olympus Optical
257  Opem Pharmaceuticals
258  Ophthalmos
259  Oransys
260  Organex
261  Orygen Biotecnologia
262  Osorio de Moraes
263  Pac Logística e Hangaragem 
264  Pellegrini & Garcia
265  Pfizer
266  Pharlab

267  Pharm Olam
268  Pharma-Bio Serv
269  Pharmaregis
270  Phytobios
271  Pierre Fabre
272  Pinheiro Neto Advogados
273  Pint Pharma
274  Polar Técnica
275  Polar Truck Services
276  Poly Terminais Portuários 
277  PPD do Brasil 
278  PQE Consultoria de Qualidade 
279  Prati-Donaduzzi
280  PTC Farmacêutica do Brasil 
281  Quality Transportes  

e Entregas Rápidas 
282  Química Haller
283  R&B Rastreabilidade Brasil 
284  Ranbaxy
285  Recepta
286  Recordati Rare Diseases
287  Renata Ros Consultoria
288  Resulta Inteligência  

de Negócios
289  Ricera Importação Exportação
290  Rigor Validação
291  Rimac23 Consultoria 
292  Roche
293  Roquette
294  Rossetti 
295  RV ímola
296  Safety One 
297  Sandoz
298  Sanofi - Genzyme
299  Sanofi Medley Farmacêutica
300  Sanval
301  Sarepta 
302  Schering-Plough
303  Serpac
304  Sertrading 
305  Servier
306  Servimex
307  Shin-Etsu do Brasil 
308  Shire
309  Silvestre Labs
310  SM Empreendimentos
311  Sobral
312  Sobrosa
313  Spectrun Bio 
314  Spiewak Carneiro,  

Barbosa, Carvalho e  
Maia Soc. de Advogados

315  Stiefel

316  Stragen Pharma
317  Sun Farmacêutica
318  Supera
319  Supera RX
320  Support Produtos 

Nutricionais
321  Synova 
322  T&B Pharma
323  Takeda
324  Takeda Distribuidora 
325  Testo do Brasil
326  Teuto
327  Teva
328  Théa Pharma
329  TheraSkin
330  Tito Cademartori
331  Tommasi Importação 

Exportação
332  Torrent
333  Transjori Transportes 
334  TRB Pharma
335  3M
336  Tríade Solução Regulatória
337  Ubirajara Marques Advogados
338  UCB Biopharma
339  UCI Farma
340  Ultra Quality Manutenção, 

Pesquisa e Coleta de Dados
341  Ultreia Soluções em TI
342  1Farma
343  União Química
344  Única Suporte Científico  

e Regulatório 
345  Unichem
346  Unidocks
347  United Medical
348  Unitrade
349  Univar
350  UPS SCS
351  Valeant
352  Veeva
353  Veloz Distribuidora
354  Vertex
355  Vidora Farmacêutica 
356  W. P. Homeopatia
357  Waters Technologies do Brasil
358  Weleda
359  Wyeth
360  Zalika
361  Zambon
362  Zilveti Advogados
363  Zodiac
364  Zydus Nikkho
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(1) Celetistas

(2) Terceirizados

Analista de Rel. 
Sindicais Trab.

Júlia Carmargo 
(1)

Coordenadora de 
Eventos e Patrocínios

Marcela Bovino 
(1)

Analista de Eventos

Andréia Sanches 
(1)

Assistente de Eventos

Letícia 
Albuquerque

(1)

Consultor de 
Inovação

Lauro Moretto
(2)

Consultor GENE

Vera Valente
(2)

Assistente  
Mídia Digital

Dafne Martins 
(1)

Supervisor  
de Comunicação

Vago
(1)

Advogado

Renato Augusto 
(1)

Analista de Reg.  
de Mercados

Regina Castellão 
(1)

Advogada

Mônica Santos 
(1)

Consultor Econômico

Luiz Diório 
(2)

Consultor de Advocacia

Itamar de Carvalho 
(2)

Analista de Reg.  
de Mercados

Reus Coutinho 
(1)

Diretoria de Assuntos 
Regulatórios

Rosana Mastellaro 
(1)

Gerente Técnica Regulatórios

Maiara Rigotto 
(1)

Assist. Assuntos 
Regulatórios

Jéssica Neto
(1)

Analista Assuntos 
Regulatórios

Raquel Mazocolo
(1)

Diretoria de Mercado  
e Assuntos Jurídicos

Bruno Abreu 
(1)

Diretoria 
Presidência

Presidência Executiva

Nelson Mussolini 
(2)

Gerência de Comunicação

Dan Gedankien 
(1)

Gerência de Eventos

Vago 
(1)

Gerência de Rel. Sindicais 
Trabalhistas

Arnaldo Pedace 
(1)

ORGANOGRAMA
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Organograma

Consultor GIBS e PES

Andreas Strakos
(2)

Analista de Intel. 
Mercado

Antonio Nunes 
(1)

Consultor PES

Glauco 
Meirelles 

(2)

Consultor PES

Inajar de 
Sousa 
(2)

Conselho Fiscal

Diretoria de Assuntos  
Técnicos e Inovação

Jair Calixto
(1)

Gerente Técnica Inovação

Liliane Saadi 
(1)

Assistente de 
Assuntos Técnicos  

e Inovação

Kênia Curi 
(1)

Analista de 
Assuntos Técnicos  

e Inovação

Diego Silva
(1)

Analista 
Financeiro

José Alves 
(1)

Analista 
Administrativo

Jefferson de 
Freitas 

(1)

Copeira

Vera L. 
Alexandre 

(1)

Segurança

Tiago Almeida 
(2)

Consultor TI

Rodrigo 
Giorgetto 

(2)

Auxiliar 
Administrativo

Kelly Lima 
(1)

Auxiliar Expedição

Cristiano Lima 
(1)

Auxiliar de 
Limpeza

Elza Lopes 
(1)

Segurança

Thiago Silva 
(2)

Chefe Sup. 
Reprografia

Francisco 
Brasil 
(1)

Auxiliar de 
Limpeza

Conceição 
Pereira 

(1)

Consultora 
Contábil

Joseli Lamega 
(2)

Assistente da 
Presidência

Pâmela Boni  
(1)

Assistente 
Executiva

Isabely Oliveira
(1)

Recepção

Gisele Silva
(2)

Recepção

Dan Carla Nunes
(2)

Gerência de Inteligência  
de Mercado e Business Support

Vago 
(1)

Gerência Adm. Financeiro

Luiz Carlos Souza 
(1)
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EQUIPE SINDUSFARMA

Francisco Brasil

Conceição Pereira

José Alves

Elza Lopes

Luiz Carlos Souza

Vera Alexandre

Liliane Saadi

Raquel Simas

Júlia Saraiva

Diego Silva

Jéssica Neto

Kenia Curi 

Kelly Lima
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Organograma

Jefferson Freitas

Isabely Oliveira

Cristiano Alves

Letícia Albuquerque

Andreia Sanches

Antonio Júnior

Marcela Bovino

Reus Coutinho

Dafne Martins

Renato Rezende

Regina Castellão

Mônica Santos
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