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Em 2015, as difíceis questões que envolveram a indústria far-
macêutica exigiram do Sindusfarma posições firmes e corajosas.

Foi assim no caso da rastreabilidade, em que nossa tese 
acabou prevalecendo. Conseguimos demonstrar para as auto-
ridades que deixar o sistema de controle de medicamentos nas 
mãos de um banco de dados particular seria um grande risco 
para a indústria e os demais elos da cadeia farmacêutica.

Foi assim também no absurdo e inoportuno reajuste das ta-
xas de fiscalização da Anvisa, em que o Sindusfarma mostrou 
para as demais lideranças setoriais que lutar pela manutenção 
das margens da indústria farmacêutica é sempre uma atitude 
bem-compreendida pelo governo.

Foi, enfim, um ano de muito trabalho e muitas conquistas, 
cujos resultados proveitosos, apresentados em detalhe neste 
Relatório Anual de Atividades, marcaram convenientemente o 
último ano de gestão da Diretoria que tive a honra de encabeçar.

Acredito que, neste triênio, meus colegas e eu fomos fiéis ao 
ideário e à missão histórica do Sindusfarma: 
•	 contribuir para o crescimento da indústria farmacêutica;
•	 contribuir para o avanço da área da saúde;
•	 contribuir para o desenvolvimento da sociedade e da econo-

mia brasileira.
Objetivos permanentes que continuaremos a perseguir 

nos próximos anos, com a confiança e o apoio renovados de 
nossos associados.

Cleiton de Castro Marques
Presidente
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In 2015, the difficult issues surrounding the pharmaceutical 
industry led to Sindusfarma adopting very determined and 
courageous stances.

 This applies to traceability, in which our thesis ended up prevailing. 
We were able to show authorities that allowing the medication 
system to be in the hands of a private data base would pose a great 
risk for the industry and the other links in the pharmaceutical chain.

 This was also the case in the absurd and untimely readjustment 
of the Anvisa surveillance rates, in which Sindusfarma showed 
other sectoral leaders that fighting to maintain the pharmaceutical 
industry margins is always an attitude that is well understood by 
the government.

 In the final account, it was a year with a great deal of work and 
achievements, fruitful results which are presented in detail in this 
Annual Activities Report, appropriately underscoring the last year of 
the Board’s management, which I had the honor of chairing.

 During this triennium, I believe that myself and my colleagues 
remained true to the Sindusfarma historical mission and ideology:
•	 contribute to the growth of the pharmaceutical industry;
•	 contribute to ties in the health area;
•	 contribute to the development of Brazilian society and economy.

These are permanent goals which we will continue to pursue in 
coming years, with renewed confidence and support to our members.

Cleiton de Castro Marques
Chairman
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Caros Associados,

Poucos anos foram tão intensos quanto o de 2015 nas atividades desenvolvidas 
pelo Sindusfarma e em sua interlocução com a Anvisa, o governo e as demais entida-
des setoriais.

Não por acaso, o Sindusfarma encerrou o ano com a inédita marca de 210 associa-
dos – empresas nacionais e internacionais, de todos os segmentos e sem distinção de 
origem de capital, que respondem por 95% do faturamento da indústria farmacêutica 
no Brasil. Um indicador inequívoco do reconhecimento e da aprovação que o setor dá 
ao trabalho desenvolvido pela entidade.

Em janeiro, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) abriu inscrições 
para a nova turma do curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios com 
Ênfase no Mercado Farmacêutico, em parceria com o Sindusfarma.

Em fevereiro, o governador da Bahia, Rui Costa dos Santos, reuniu-se 
no Sindusfarma com executivos da indústria farmacêutica, com o intuito 
de apresentar aos representantes do setor as oportunidades e incentivos 
fiscais oferecidos para empresas que se instalarem naquele Estado.

Março foi especialmente ativo. Em encontro na entidade, analistas 
internacionais da consultoria KPMG discutiram as tendências locais e 
globais e o futuro do segmento farmacêutico.

Em meados do mês, o secretário-executivo da Câmara de Re-
gulação do Mercado de Medicamentos (CMED), Leandro Safatle, e 
técnicos do órgão participaram de dois seminários, para apresen-
tar as novidades regulatórias do órgão e o Sistema de Acompa-
nhamento de Mercado de Medicamentos e Rotinas de Trabalho 
da CMED (SAMMED). Eles retornariam à entidade em maio.

Outros destaques do mês foram a reportagem no Valor Econô-
mico e o artigo no Correio Braziliense nos quais o Sindusfarma cha-
mou a atenção de autoridades, opinião pública e da própria indústria 
farmacêutica para a difícil situação que o setor enfrentaria no ano.

Em abril, no auge da crise hídrica, foi lançada uma cartilha para 
orientar a indústria farmacêutica sobre o uso responsável da água 
e da energia elétrica.

apresentação
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No mesmo mês, o diretor 
da Anvisa Renato Porto esteve 
no Sindusfarma para discutir o 
diagnóstico do setor produtivo 
e da Agência com vistas à partici-
pação do Brasil no encontro da ICH 
((Internacional Conference on Har-
monisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use) que se realizaria em junho, no Ja-
pão. Porto voltaria à entidade em julho para apresen-
tar o balanço da participação brasileira no encontro.

No fim de abril, o Sindusfarma agraciou 33 empreendedores 
e profissionais do setor farmacêutico e pesquisadores da área 
da saúde com o Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial 
Farmacêutico, em grande solenidade realizada no Golden Hall 
do World Trade Center.

Em maio, Google e Sindusfarma promoveram um encontro 
com associados para apresentar experiências de empresas que 
são referência no comércio online.

Em junho, a Fundação Instituto de Administração (FIA) e o 
Sindusfarma abriram inscrições para a primeira turma do MBA 
Negócios do Varejo Farmacêutico.

Naquele mês, o Sindusfarma realizou mais uma vez, com 
grande sucesso, o IV Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas 
nas Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sistema de Quali-
dade, no auditório da Anvisa, em Brasília. O evento contou com 
um público de 269 pessoas, entre executivos e profissionais da 
indústria, gestores e técnicos do governo e especialistas das 
áreas farmacêutica e da saúde.

Ainda em junho, a consultoria internacional EY apresentou, no 
auditório da entidade, o evento “As tendências globais em farma 
e biotecnologia e como crescer em um ambiente econômico de-
safiador”, com a participação de especialistas internacionais.

Em julho, o diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) Prof. Marcelo Morales esteve 
na entidade para falar sobre o acordo entre o órgão e a Anvisa, 
que determina a realização de análises técnico-científicas de 
resultados de ensaios clínicos e pré-clínicos, com o intuito de 
auxiliar a Agência nas avaliações de eficácia e segurança de no-
vos medicamentos.

Agosto foi outro mês marcante em atividades do Sindusfar-
ma. No início do mês, após quatro anos de estudos e intensas 

negociações, a diretoria cole-
giada da Anvisa concordou com 
uma proposta do Sindusfarma, 
publicando a Instrução Norma-

tiva nº 2, de 04/08/2015, que 
autoriza o compartilhamento de 

instalações e equipamentos para a 
fabricação de medicamentos, cosmé-

ticos, produtos para a saúde e suplemen-
tos alimentares.

Artigo do Sindusfarma publicado no Correio Bra-
ziliense, em agosto, defendia a prorrogação para três anos do 
prazo de implementação da rastreabilidade de medicamentos e 
a adoção de um cronograma equalizado com as necessidades e 
capacidades operacionais e financeiras do governo, laboratórios 
públicos e privados, atacado e varejo.

No mesmo mês, Sindusfarma, Abiquifi e Apex-Brasil apre-
sentaram um pioneiro índice de produtividade da indústria 
farmacêutica instalada no Brasil, denominado BCO Farma – 
Benchmarking Competitividade Operacional, que oferece pa-
râmetros para que as empresas possam determinar de forma 
objetiva suas estratégias e melhorar a competividade local  
e internacional.

Ainda em agosto, o coordenador da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, retornou à entidade 
(ele participara de uma reunião técnica em março) para fazer um 
balanço da atuação do órgão. Na oportunidade, o Sindusfarma 
externou a preocupação do setor com as exigências da Conep 
para que as empresas patrocinadoras de pesquisas assumam o 
tratamento dos indivíduos após a conclusão dos estudos.

Fechando agosto, o Sindusfarma promoveu em Brasília e São 
Paulo, com o apoio da Anvisa, o Simpósio sobre Análise de Risco 
de Contaminação Cruzada na Indústria Farmacêutica. Do evento 
de Brasília, realizado no auditório da Anvisa, participaram cerca 
de 90 técnicos da Anvisa e de Visas estaduais e municipais.

Em setembro, a Folha de S.Paulo destacou a crítica do Sin-
dusfarma ao reajuste das Taxas de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária, de até 193,55%.

No mesmo mês, em audiência pública da comissão mista da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Sindusfarma cri-
ticou o aumento das taxas de fiscalização da Anvisa, sugerindo 
que fossem adiadas e tivessem correção menor.

O estudo que atualiza a carga tributária incidente sobre os 

No fim do ano, a chapa 
liderada por Cleiton 
de Castro Marques 
foi reeleita para o 

triênio 2016-2018.”
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medicamentos no país e apura as alíquotas cobradas em cada 
Estado brasileiro e para as principais classes terapêuticas, di-
vulgado em setembro, foi destaque do jornal Valor Econômico, 
que publicou chamada sobre o “impostômetro dos medicamen-
tos” no alto da primeira página. A tributação ainda é a mais alta 
do mundo: 30,58%.

Ainda em setembro, o Sindusfarma promoveu encontro en-
tre representantes do governo do Equador e as empresas as-
sociadas, no qual foram apresentados detalhes da concorrência 
internacional para a compra de 414 tipos de medicamentos, por 
prazo de dois anos, no valor de US$ 547 milhões.

Em outubro, a nova Lei da Biodiversidade foi tema de pales-
tras de diretores do Departamento do Patrimônio Genético do 
Ministério do Meio Ambiente e do Grupo Farma Brasil.

No mesmo mês, a convite do Sindusfarma, o secretário 
executivo da CMED, Leandro Safatle, e equipe retornaram à 
entidade para apresentar as novidades do relatório de comer-
cialização do sistema SAMMED, que a partir de 2015 passou a 
ser semestral.

Em novembro, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
recebeu em audiência PróGenéricos e Sindusfarma, para tratar 
do Projeto de Lei 1404/2015 (mais tarde convertido em lei), que 
reduz a alíquota de ICMS incidente sobre os medicamentos ge-
néricos de 18% para 12%. No encontro, o Sindusfarma formali-
zou reivindicação para que a medida seja estendida a todos as 
categorias de medicamentos.

No mesmo mês, Sindusfarma e Anvisa participaram de 
encontro em Washington, nos EUA, onde foram abordados e 
discutidos os aspectos da rastreabilidade de medicamentos no 
Estados Unidos e no mundo.

Ainda em novembro, foi anunciada oficialmente a incorpora-
ção do Grupemef pelo Sindusfarma. Com a iniciativa, o Sindus-
farma pretende estimular a realização de estudos e pesquisas 
que forneçam aos executivos do setor informações precisas e 
atualizadas sobre os diversos campos de atuação do mercado 
farmacêutico no Brasil.

Em dezembro, o Hospital Sírio-Libanês, em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e o apoio do 
Sindusfarma, abriu inscrições para a primeira turma do curso de 
pós-graduação de Especialização em Medicina Farmacêutica.

O lançamento de um aplicativo inédito que permite o acesso 
rápido e remoto de toda a legislação referente à indústria far-
macêutica em qualquer smartphone ou tablet foi outra iniciativa 

importante do Sindusfarma em dezembro.
Ainda naquele mês, portaria do ministro da Saúde formali-

zou a reeleição do presidente executivo do Sindusfarma como 
membro titular do Conselho Nacional de Saúde (CNS), na quali-
dade de representante do setor industrial (CNI).

E fechando um ano de tantas realizações, a chapa encabe-
çada por Cleiton de Castro Marques foi reeleita para dirigir o Sin-
dusfarma no triênio 2016-2018, com a participação de 96 das 
122 empresas com direito a voto, de um total de 210 associadas. 
A chapa recebeu 99% dos votos.

Além das iniciativas expostas acima, o Sindusfarma conti-
nuou atuando ativamente, a exemplo de anos anteriores, nas 
discussões referentes ao sistema de destinação de resíduos do-
miciliares de medicamentos, entre outras.

A entidade também defendeu com vigor os interesses do 
setor no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tec-
nologias do SUS (Conitec) e no comitê gestor do programa Aqui 
Tem Farmácia Popular.

Como de costume, os workshops e palestras do Programa 
Educacional Sindusfarma atraíram milhares de participantes ao 
longo do ano. Ressalte-se que cerca de 30 mil profissionais par-
ticiparam de eventos do PES nos últimos três anos.

Na área editorial, foram publicados os manuais ‘Rastrea-
bilidade de Medicamentos: Elementos para Monitoramento e 
Segurança’; ‘Atendimento ao Consumidor aplicado à Indústria 
Farmacêutica’ e ‘Registro: Medicamentos Biológicos’. Também 
foi editada uma cartilha sobre a aplicação na indústria farma-
cêutica da NR-12, que estabelece normas para a prevenção de 
acidentes no manuseio de máquinas e equipamentos.

Cabe mencionar ainda a realização de outros grandes e tra-
dicionais eventos, como os IX Jogos Sindusfarma e as cerimô-
nias de entrega do Prêmio Sindusfarma de Qualidade, do Prêmio 
Excelência em GST e do Prêmio Bumerague.

Nas próximas páginas estão expostas estas e outras rea-
lizações do Sindusfarma em 2015. Fruto do trabalho dedicado 
e altamente profissional de gerentes, assistentes e colabora-
dores da entidade que, sob o meu comando, transformam em 
realidade as diretrizes emanadas da Diretoria.

Cordialmente,

Nelson Mussolini
Presidente Executivo
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Dear Members,
 
Few years were as intense as that of 2015 in the activities carried out by Sindusfarma and 

its interlocution with Anvisa, the government and other sectoral entities.
Not by chance, Sindusfarma ended the year with the unheard of mark of 210 members –  

national and international companies, from all segments and without distinction in terms 
of capital origin, that account for 95% of the Brazilian pharmaceutical industry earnings. An 
unequivocal indicator for the recognition and approval that the sector has for the work carried 
out by the entity.

In January, the Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) opened up enrollment 
for the new course group in Business Management Graduation with an Emphasis in the 
Pharmaceutical Market, through a partnership with Sindusfarma.

In February, the governor of Bahia, Rui Costa dos Santos, met at Sindusfarma with the 
pharmaceutical industry executives with the aim of presenting the opportunities and fiscal 
incentives for the sector offered to companies that settle down in that State.

March was especially active. At a meeting at the entity, KPMG international consulting 
analysts discussed local and global trends and the future of the pharmaceutical segment.

At mid-month, the executive secretary from the Medication Market Regulating Chamber 
(CMED), Leandro Safatle, and technicians from the agency participated in two seminars to 
present the agency’s regulatory novelties and the Follow-up System for the Medication 
Market and CMED Work Routine (SAMMED). They will be returning to the entity in May.

Other highlights for the month were the report in journal Valor Econômico and the article in 
daily Correio Braziliense in which Sindusfarma drew the attention of authorities, public opinion 
and the pharmaceutical industry itself to the difficulties the sector would face during the year.

In April, at the height of the water crisis, a leaflet was launched to guide the pharmaceutical 
industry on the responsible use of water and power.
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That same month, the 
Anvisa Director, Renato Porto 
was at Sindusfarma to discuss 
a diagnosis of the productive 
sector and the Agency with a 
view towards Brazil’s participation 
in the ICH Meeting (International 
Conference on Harmonizat ion of 
Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use) that would be 
held in June, in Japan. Porto returned to our entity in July 
to present the results of Brazil’s participation at this event. 

At the end of April, Sindusfarma awarded 33 entrepreneurs and 
professionals from the pharmaceutical sector and researchers in 
the health field with the Cândido Fontoura Collar for Pharmaceutical 
Industrial Merit, at a solemn session held in the Golden Hall at 
World Trade Center.

In May, Google and Sindusfarma promoted an event with 
members to present the experience of companies that are a 
benchmark in online trade.

In June, the Fundação Instituto de Administração (FIA) and 
Sindusfarma started the enrollment for the first MBA group in 
Pharmaceutical Retail Business.

That same month, Sindusfarma once again held, with 
great success, the IV Symposium on Pharmaceutical Frontiers 
in Science, Technology, Regulation and Quality Systems at the 
Anvisa auditorium in Brasilia. The audience at this event had 
269 participants, among executives and industry professionals, 
managers and government technicians and specialists or experts 
in the pharmaceutical and health fields.

Still in June, EY, an international consultancy presented the 
event “Global trends in pharma and biotechnology and how to grow 
in a challenging economic environment”, with the participation of 
international experts at the entity’s auditorium.

In July, the Director of the National Council for Scientific and 
Technological Development (CNPq), Prof. Marcelo Morales was at 
the entity to speak about the agreement between the agency and 
Anvisa, that leads to technical-scientific analysis of the results of 
pre-clinical and clinical assays, with the aim of helping the Agency 
in efficacy and safety evaluations for new medication.

August was another memorable month in terms of activities 

at Sindusfarma. At the beginning 
of the month, after four years of 
studies and intense negotiations, 
the collegiate board at Anvisa 

agreed with a Sindusfarma 
proposal, publishing Normative 

Instruction nº 2, from 08/04/2015, 
authorizing the sharing of facilities 

and equipment for the production of 
medication, cosmetics, health products and  

food supplements.
Sindusfarma article published in daily Correio Braziliense 

in August, standing for the postponement for three years of the 
deadline to implement medication traceability and the adoption of 
a schedule with the government’s, public and private laboratory, 
wholesale and retail needs and operating and financial capacities.

That same month, Sindusfarma, Abiquifi and Apex-Brazil 
presented a Pioneer index for the pharmaceutical industry 
productivity settled in Brazil, called BCO Farma – Benchmarking 
Operating Competitiveness, that sets forth parameters for 
companies to objectively determine their strategies and enhance 
local and international competitiveness.

Still in August, the coordinator for the National Committee on 
Ethics in Research (Conep), Jorge Venâncio, returned to the entity (he 
participated at a technical meeting in March) to carry out a balance 
of the agency’s work. On that occasion, Sindusfarma expressed 
the sector’s concern regarding Conep demands for companies 
sponsoring research to take on the treatment of subjects after the 
conclusion of studies.

To end August, Sindusfarma fostered in Brasília and São Paulo, 
with the support of Anvisa, a Symposium on Risk Analysis and 
Cross Contamination in the Pharmaceutical Industry. At the Brasília 
event that was held in the Anvisa auditorium, about 90 technicians 
from Anvisa and from state and municipal Anvisas were present.

In September, the daily Folha de S.Paulo highlighted the 
criticism of Sindusfarma regarding the readjustment of the Sanitary 
Surveillance Rates of up to 193,55%.

That same month, in a public hearing of the House of 
Representatives’ and Senate’s mixed commission we criticized the 
increase in Anvisa surveillance rates, suggesting they be delayed 
and undergo a lesser correction or restatement.

The plate headed by  
Cleiton de Castro Marques 
was re-elected to manage 

Sindusfarma for the 
2016-2018 triennium.”
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The study that updates the taxation load that falls upon 
medication in the country and measures aliquots charged in each 
Brazilian State and for the main therapeutic classes, disseminated 
in September was the highlight in the journal Valor Econômico, that 
published on the so-called “taxation meter for medication” on the 
first page. Taxation continues to be the highest in the world: 30,58%.

Still in September, Sindusfarma fostered a meeting between 
representatives from the Ecuador government and member 
companies, in which the details of an international bid for the 
purchase of 414 types of medication was presented, for a two-year 
period, in the amount of US$ 547 million.

In October, the new law on Biodiversity was the topic of a 
lecture by the Genetic Equity Department from the Ministry of the 
Environment and the Group FarmaBrasil.

That same month, under the Sindusfarma invitation, the CMED 
executive secretary, Leandro Safatle, and team returned to the 
entity to present the novelties on the SAMMED system marketing 
report, which beginning in 2015 is published once a semester.

In November, the governor of São Paulo, Geraldo Alckmin, 
received PróGenéricos and Sindusfarma in a hearing, to deal with 
Draft Bill 1404/2015 (later becoming a Law), that reduces the 
ICMS (Tax on merchandise circulation – rate falling upon generic 
medication from 18% to 12%.) At the meeting, Sindusfarma 
formalized its claim to allow the measure to be extended to all 
medication classes.

That same month, Sindusfarma and Anvisa participated at a 
meeting in Washington, in the USA, that approached and discussed 
traceability aspects for medication in the United States and the world.

Still in November, there was the official announcement of the 
incorporation of the Grupemef by Sindusfarma. Through this initiative, 
Sindusfarma intends to stimulate studies and research to provide to 
the executives in the sector precise and updated information on the 
various fields of action for the pharmaceutical market in Brazil.

In December, the Hospital Sírio-Libanês, through a partnership 
with the Pharmaceutical Medicine Brazilian Society and the support 
of Sindusfarma opened its enrollment for the first graduation 
course in Pharmaceutical Medicine Specialization.

The launch of a novel application allowing rapid and remote 
access to legislation referring to the pharmaceutical industry 
through any smartphone or tablet represents another important 
initiative for Sindusfarma in December.

Still during that month, a Health Ministry Ordinance formalized 
the re-election of the Sindusfarma executive chairman as a member 
of the National Health Council (CNS), as a representative for the 
industrial sector (CNI).

To end a year with great achievements, the plate headed by 
Cleiton de Castro Marques was re-elected to manage Sindusfarma 
for the 2016-2018 triennium with the participation of 96 of the 
122 companies with the right to vote, from a total of 210 members. 
The plate received 99% of the votes.

Besides the initiatives abovementioned, Sindusfarma continues 
to work actively, as in previous years, in the discussions which refer to 
the disposal system for home residues in medication, among others.

The entity has also vigorously advocated for the sector’s interests 
within the National Commission to Incorporate Technologies for 
the SUS (Conitec) and in the managing committee for the popular 
pharmacies – program “Aqui Tem Farmácia Popular”.

As usual, the Sindusfarma workshops and lectures from the 
Educational Program attract thousands of participants throughout 
the year. In the last three years, approximately 30 thousand 
professionals have taken part in the PES events.

In the editorial field, traceability manuals were published: 
Medication Traceability, Monitoring and Safety Elements’; 

‘Consumer Service applied to the Pharmaceutical Industry’ and the 
‘Registration of Biological Medication’. A leaflet was also edited 
on the application in the pharmaceutical industry of NR 12, that 
sets forth standards for accident prevention during machine and 
equipment handling.

Furthermore, what merits mention are the large traditional 
events, such as the IX Sindusfarma Games and the Sindusfarma 
Quality Awards Ceremony, the Excellence Award in GST and the 
Boomerang Award.

In the following pages there are additional achievements for 
Sindusfarma in 2015. This is the result of the dedicated work of 
highly professional managers, assistants and associates at the 
entity that, under my coordination, have transformed the guidelines 
coming from the Board into reality.

 
Sincerely,

Nelson Mussolini
Executive Chairman
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diretoria
Com a participação de 96 das 122 empresas com direito a voto, de 
um total de 210 associadas, a chapa única encabeçada por Cleiton 
de Castro Marques foi reeleita no dia 10/12/2015 para dirigir o 
Sindusfarma no triênio 2016-2018. A chapa recebeu 99% dos votos.
Nelson Mussolini continuará na presidência executiva da entidade.

Sindusfarma board

Efetivos Effective members

Presidente: Cleiton de Castro Marques 
1º Vice-Presidente: José Antônio Vieira 
2º Vice-Presidente:  Maurizio Billi 
3º Vice-Presidente: Victor Mezei 
Diretor: Marcus Vinícius Sanchez Secundino 
Diretor: Theo Van Der Loo 
Diretor: Omilton Visconde Jr. 
Diretor: Pius Hornstein 
Diretor: Heraldo Marchezini 
Diretor: Gaetano Crupi 
Diretor: Nelson Mello 
Diretor: Maria Heloísa Simão

Suplentes Alternate members

1º Paulo Nigro 
2º Yugo Takahashi 
3º Fernando Salles Annunziata Marques 
4º André Brazay 
5º Martin Nelzow 
6º Peter Ploger 
7º Ogari de Castro Pacheco 
8º Fernando Almeida 
9º Alcebíades de Mendonça Athayde Jr. 
10º Allan Finkel 
11º Michel Kfouri Filho 
12º Luiz Cláudio Barbosa Dutra

DIRETORIA  Board

Efetivos Effective members

1º Odilon Costa 
2º Rubens Gimenes Filho 
3º Walker M. Lahmann

Suplentes Substitutes 
1º Luiz Carlos Borgonovi 
2º Joaquim Rocha 
3º Roni Donan 

CONSELHO FISCAL  Fiscal Council

Efetivos Effective members

1º Nelson Mussolini 
2º Nelson dos Santos Jr. 

Suplentes Substitutes 
1º Bruno César Almeida De Abreu 
2º Arnaldo Pedace

DELEGADOS NA FIESP

Presidente executivo Executive President

Nelson Mussolini
Vice-presidente executivo Executive vice-president

Nelson dos Santos Jr.

DIRETORIA EXECUTIVA  Executive Board
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Efetivos Effective members

Presidente: Cleiton de Castro Marques 
1º Vice-Presidente: Martin E. Nelzow 
2º Vice-Presidente: Maurizio Billi
3º Vice-Presidente: Heraldo Marchezini
Diretor: Victor Mezei
Diretor: Nelson Mello
Diretor: Adib Jacob
Diretor: Luiz Carlos Borgonovi
Diretor: Theo Van Der Loo
Diretor: Márcia de Carvalho Santos
Diretor: Wilson Borges

Suplentes Alternate members

1º Renata Spallicci
3º Fernando Salles Annunziata Marques
4º Maria Heloísa Simão
5º Maurício Ricardo Tinello
6º Flávio Vormittag
7º Gaetano Crupi
8º Michel Kfouri Filho
9º Ogari de Castro Pacheco

Efetivos Effective members

1º  Nelson Mussolini
2º  Lauro Moretto

Suplentes Substitutes 
1º  Luiz Antonio Diório
2º  Arnaldo Pedace

Efetivos Effective members

1º Marcelo Gilioli
2º Rubens Filho
3º Walker M. Lahman

Suplentes Substitutes 
1º Andrea Hellmeister Montragio
2º Paulo dos Santos Ramos
3º Davi David

diretoria 2013-2015

31/12/2014 Roberto P. de Alvarenga
10/06/2014 João Sanches
24/06/2013 José Antonio Alas Quinteros

29/05/2013 Hagop Barsoumian
19/02/2013 José Ricardo Mendes da Silva

DIRETORIA  Board

CONSELHO FISCAL  Fiscal Council

DELEGADOS NA FIESP

Por motivos de transferência de atividades, os diretores abaixo renunciaram à Diretoria referente ao triênio 2013-2015:
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mercado farmacêutico



 Indústria farmacêutica 
vendeu 3,39 bilhões 

de caixas de 
medicamentos no 

ano de 2015.”

22



O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Esta-
do de São Paulo (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, vem ado-
tando em suas análises e projeções a metodologia PPP (Pharmacy  
Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), da IMS Health, 
em substituição aos levantamentos até então feitos tomando-se 
por base o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou Mercado 
Farmacêutico do Brasil). 

Esta mudança permite a segmentação do mercado e a demons-
tração do preço de compra do varejo, considerando os descontos 
médios praticados (PPP). 

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

Com o intuito de manter a série histórica dos dados já divulgados 
com a metodologia PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou Mercado 
Farmacêutico do Brasil), o Sindusfarma divulga neste relatório, re-
ferente ao ano de 2015, números de mercado da metodologia PMB, 
como também a nova metodologia PPP (Pharmacy Purchase Price 
ou Preço de Compra da Farmácia).

introdução

mercado farmacêutico
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2.1.1. Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil

Tomando-se por base o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou Mercado 
Farmacêutico do Brasil), da IMS Health, em 2015, o valor das vendas no mercado brasi-
leiro, Canal Farmácia, em valores correntes a Preços Fábrica, sem desconto e com im-
postos inclusos, foi da ordem de 75,4 bilhões de reais, 14,33% superiores ao observado 
no ano de 2014. Em dólares, as vendas alcançaram 22,8 bilhões, com um decréscimo 
de 18,6% na comparação com os resultados do ano anterior.

Quanto às unidades, foram vendidas 3,39 bilhões de caixas de medicamentos, 
o que representou um acréscimo de 7,4% sobre 2014, segundo o levantamento da 
IMS Health.

2.1. VENDAS PMB

Mercado Farmacêutico – Brasil (Canal Farmácia) PMB

Vendas em bilhões de Reais (R$), Dólares (US$) e de Unidades (caixas)
Período: 2003 a 2015

Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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mercado farmacêutico

2.1.2. Vendas de Medicamentos Genéricos – Vendas PMB

Em 2015 o valor das vendas dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro, 
Canal Farmácia, em valores correntes a Preços Fábrica, sem desconto e com impostos 
inclusos, foi da ordem de 19,7 bilhões de reais, 21,6% superiores ao observado no ano 
de 2014. Em dólares, as vendas alcançaram 5,9 bilhões, com uma redução de 13,6% na 
comparação com os resultados do ano anterior. Em unidades, as vendas totalizam 978 
milhões de caixas, 12,19% a mais do que no exercício anterior.

Dado relevante foi a participação das vendas dos medicamentos genéricos em re-
lação ao Mercado Total Farmacêutico, no Canal Farmácia.

Em 2003, as vendas em reais (R$) dos medicamentos genéricos representavam 
6,39% do total das vendas do mercado farmacêutico. Em 2015, a participação alcan-
çou 26,22%. 

Nas vendas em unidades (caixas), a participação saltou de 7,79%, em 2003, para 
28,83%, em 2015.

Medicamentos Genéricos – Brasil (Canal Farmácia) PMB

Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas)
Período: 2003 a 2015

Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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2.1.3. Vendas por Origem dos Laboratórios

Tomando-se por base o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou Mercado 
Farmacêutico do Brasil), as empresas farmacêuticas instaladas no Brasil, segmenta-
das por origem de capital (nacional ou estrangeiro), apresentaram a seguinte distribui-
ção percentual nas vendas em reais (R$), no período de 2003 a 2015:

Analisando esses números, pode-se observar que os laboratórios de origem nacio-
nal representavam 33,56% das vendas em reais (R$) do mercado total farmacêutico no 
Brasil (Canal Farmácia), em 2003, passando para 56,66%, em 2015. Ao mesmo tempo, 
os laboratórios de origem estrangeira, que representavam 66,44% das vendas em re-
ais (R$), no início da série estudada, passaram para 43,34% no ano de 2015.
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Obs.: Dados sujeitos à retificação
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Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas em unidades (caixas de medicamen-
tos) no período estudado.

Os laboratórios de origem nacional representavam 37,50% das vendas em unidades 
(caixas) do mercado total farmacêutico no Brasil (Canal Farmácia), em 2003, passando 
para 65,15%, em 2015. Ao mesmo tempo, os laboratórios de origem estrangeira, que 
representavam 62,50% das vendas em unidades (caixas), no início da série estudada, 
passaram para 34,85% no ano de 2015.

A crescente participação das vendas dos laboratórios de capital nacional está liga-
da ao aumento da participação no mercado dos medicamentos genéricos, como de-
monstrado no item anterior.
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2.2.1. Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Purchase Price ou Preço de Com-
pra da Farmácia), da IMS Health, em 2015, o valor das vendas no mercado brasileiro, 
Canal Farmácia, em valores correntes a preços fábrica com desconto e com impostos 
inclusos, foi da ordem de 46,4 bilhões de reais, 10,65% superiores ao observado no 
ano de 2014. Em dólares, as vendas alcançaram 14,09 bilhões, com um decréscimo de 
21,13% na comparação com os resultados do ano anterior.

Considerando os descontos médios praticados pelas empresas pesquisadas pela 
IMS Health, calcula-se um valor médio da ordem de 38,42% praticado no mercado far-
macêutico nacional.

Quanto às unidades, foram vendidas 3,39 bilhões de caixas de medicamentos, o que 
representou um acréscimo de 7,4% sobre 2014, segundo o levantamento da IMS Health.
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mercado farmacêutico

2.2.2. Vendas de Medicamentos Genéricos – Vendas PPP

Em 2015 o valor das vendas dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro, 
Canal Farmácia, em valores correntes a preços fábrica com desconto e com impostos 
inclusos, foi da ordem de 5,9 bilhões de reais, 11,75% superiores ao observado no ano 
de 2014. Em dólares, as vendas alcançaram 1,8 bilhões, com uma redução de 20,29% 
na comparação com os resultados do ano anterior. Em unidades, as vendas totalizam 
978 milhões de caixas, 12,19% a mais do que no exercício anterior.

Dado relevante foi a participação das vendas dos medicamentos genéricos em re-
lação ao Mercado Total Farmacêutico, no canal farmácia.

Em 2009, as vendas em reais (R$) dos medicamentos genéricos representavam 11,12% 
do total das vendas do mercado farmacêutico. Em 2015, a participação alcançou 12,91%. 

Nas vendas em unidades (caixas), a participação saltou de 18,64%, em 2009, para 
28,83%, em 2015.

Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas)
Período: 2009 a 2015

Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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2.2.3. Vendas por Origem dos Laboratórios

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Purchase Price ou Preço de Com-
pra da Farmácia), da IMS Health, as empresas farmacêuticas instaladas no Brasil, seg-
mentadas por origem de capital (nacional ou estrangeiro), apresentaram a seguinte 
distribuição percentual nas vendas em reais (R$), no período de 2011 a 2015:

Analisando esses números, pode-se observar que os laboratórios de origem na-
cional representavam 47,7% das vendas em reais (R$) do mercado total farmacêutico 
no Brasil (Canal Farmácia), em 2011, passando para 50,5%, em 2015. Ao mesmo tempo, 
os laboratórios de origem estrangeira, que representavam 52,3% das vendas em reais 
(R$), no início da série estudada, passaram para 49,5% no ano de 2015.
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Multinacional
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Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas em unidades (caixas de medicamen-
tos) no período estudado.

Os laboratórios de origem nacional representavam 62,9% das vendas em unidades 
(caixas) do mercado total farmacêutico no Brasil (Canal Farmácia), em 2011, passando 
para 68,5%, em 2015. Ao mesmo tempo, os laboratórios de origem estrangeira, que re-
presentavam 37,1% das vendas em unidades (caixas), no início da série estudada, pas-
saram para 31,5% no ano de 2015.

A crescente participação das vendas dos laboratórios de capital nacional está liga-
da ao aumento da participação no mercado dos medicamentos genéricos, como de-
monstrado no item anterior.

mercado farmacêutico

Mercado Total Farmacêutico

Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em unidades
Período: 2011 a 2015
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2.2.4. 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 78,9% em 2015, um pouco abaixo do patamar observado no 
ano anterior. A Indústria de Produtos Farmacêuticos atingiu no mesmo período o valor 
médio de 86,1% de sua capacidade, acima da média da Indústria de Transformação. Em 
relação ao ano anterior, houve incremento de 0,69 pontos percentuais.

Salienta-se que o complemento de 100 representa o nível médio de ociosidade.
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2.2.5. Expectativas de evolução do Mercado Farmacêutico no Brasil

Em vista na política econômica restritiva, anunciada pelo governo no final de 2015, as 
expectativas de evolução das vendas do Mercado Farmacêutico no Brasil – Canal Far-
mácia não são otimistas. Nos últimos seis anos o crescimento médio nominal das vendas 
esteve em 16,7% ao ano. Para 2016, estima-se um crescimento nominal de 7% a 8%.

2.2.6. Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial

Segundo os dados da IMS Health, as vendas no mercado farmacêutico mundial, 
ano de 2015, deverão ficar em torno de US$ 1068,8 bilhões. Em termos de ranking dos 
mercados mundiais, o Brasil que ocupava o 10º lugar em 2010, passará para o 5º lugar 
em 2020. Em 2015, o Brasil representou quase 2,5% do mercado farmacêutico mundial.

mercado farmacêutico

Ranking dos mercados mundiais

Obs.: Contém dados Auditados e Não auditados
Fonte: IMS Market Prognosis, Setembro de 2015

Rank 2010
1 Estados Unidos
2 Japão
3 China
4 Alemanha
5 França
6 Itália
7 Reino Unido
8 Espanha
9 Canadá

10 Brasil
11 Coreia do Sul
12 Austrália
13 Índia
14 México
15 Venezuela
16 Rússia
17 Polônia
18 Turquia
19 Suíça
20 Holanda

Rank 2015
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 Alemanha
5 França
6 Reino Unido
7 Brasil
8 Itália
9 Canadá

10 Espanha
11 Venezuela
12 Índia
13 Rússia
14 Coreia do Sul
15 Austrália
16 México
17 Argentina
18 Turquia
19 Polônia
20 Arábia Saudita

Rank 2020
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 Alemanha
5 Brasil
6 Reino Unido
7 Itália
8 França
9 Índia

10 Canadá
11 Espanha
12 Rússia
13 Coreia do Sul
14 México
15 Turquia
16 Austrália
17 Arábia Saudita
18 Polônia
19 Argentina
20 Egito
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Em 31 de março de 2015, os medica-
mentos, sob o regime de controle de pre-
ços, tiveram reajuste médio de 6,00% (índi-
ce médio ponderado pelas vendas do setor, 
de acordo com, o grau de concentração 
do mercado, segundo o Índice Herfindahl- 
Hirschman (IHH), Níveis 1, 2 e 3, segundo o 
banco SAMMED), ficando os preços inalte-
rados por 12 meses, conforme os termos 
da Lei 10.742/03. O IPCA, um dos compo-

nentes da fórmula de cálculo do reajuste 
de medicamentos, ficou em 7,70% e o fa-
tor de produtividade em 2,70%. Com esses 
índices, os reajustes, para os três níveis 
ficaram nos seguintes patamares: Nível 1 
= 7,70%, Nível 2 = 6,35% e Nível 3 = 5,00%.

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

A evolução do IPCA Geral, compre-
endendo os gastos com alimentação e 
bebidas, habitação, artigos de residência, 
vestuário, transportes, saúde e cuida-
dos pessoais, educação e comunicação, 
no período acumulado de 2001 a 2015, 
alcançou o valor de 166,90%. Nesse 
mesmo período, a variação do indicador 
Produtos Farmacêuticos atingiu 117,58%. 
Veja gráfico que ilustra esses números.

Na comparação do agregado dos itens 
que compõem o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), da pesquisa 
do IBGE, ante o grupo que compõe os Pro-

dutos Farmacêuticos, observa-se que os 
preços ao consumidor dos medicamentos 
estiveram 29,55% abaixo dos preços ao 
consumidor em Geral, no período de 2001 a 

2015. Importante salientar que a série tem 
como comparação 2001, ano em que pas-
sou a vigorar o controle de preços dos medi-
camentos, sistemática que perdura até hoje.

2.3. PREÇOS
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• IPCA Geral = 166,90%
• IPCA Produtos Farmacêuticos = 117,58%

Evolução do IPCA Geral e do IPCA Produtos Farmacêuticos

Variação percentual acumulada
Período: 2001 a 2015

Fonte: IBGE
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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mercado farmacêutico

O ano de 2015 fechou com um dólar comercial (Ptax/venda) no valor de R$ 3,9048 
contra R$ 2,6562 de 31/12/2014. 

Na comparação do valor do real (R$) em relação ao dólar (US$), no último dia útil de 
2015, com o valor do real em relação ao dólar no último dia útil de 2014, verifica-se que 
a desvalorização cambial entre os dois finais de período atingiu 47,01%. Considerando 
os últimos cinco anos, a desvalorização atingiu 134,35%.

2.4. TAXA DE CÂMBIO
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2.5.1. Exportações

As vendas de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 da NCM) para o mercado exter-
no alcançaram, em 2015, o montante de 1,331 bilhão de dólares, um pouco abaixo das 
expectativas iniciais de projeção para o ano.

Comparativamente ao ano de 2014, as exportações de produtos farmacêuticos 
tiveram um declínio de 15,17% 

Observa-se em gráfico que nos últimos 12 anos, em 2015 foi a primeira vez que o 
valor das exportações brasileiras de produtos farmacêuticos apresentou queda com-
parativamente ao período imediatamente anterior.

2.5. COMÉRCIO EXTERIOR
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Produtos Farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM

Evolução das Exportações Brasileiras – Em US$ Bilhões FOB
Período: 2003 a 2015

Fonte: MDIC / Secex / Sistema Alice
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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Analisando a participação das exportações dos produtos farmacêuticos nas ex-
portações totais brasileiras, o resultado de 2015 – da ordem de 0,70% – se manteve o 
mesmo se comprado ao ano anterior e muito superior se comparado ao ano de 2003. 

A participação das exportações de produtos farmacêuticos, no Total exportado 
pelo Brasil, em 2015, teve um incremento de 82%, tomando-se como base a participa-
ção desses mesmos produtos no primeiro período da série analisada (2003).
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Mercado Farmacêutico

Participação percentual das Exportações de Produtos Farmacêuticos nas Exportações Totais do Brasil
Período: 2003 a 2015

Fonte: MDIC / Secex / Sistema Alice
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica

si
nd

us
fa

rm
a 

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 d

e 
at

iv
id

ad
es

 2
01

5

37



2.5.2. Importações

As importações de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 da NCM) do mercado ex-
terno, em 2015, atingiram o montante de 6,464 bilhões de dólares, cerca de 13,03% a 
menos se comparado com o ano anterior. 

Observa-se no gráfico que nos últimos 12 anos, em 2015 foi a primeira vez que o 
valor das importações brasileiras de produtos farmacêuticos apresentou queda com-
parativamente ao período imediatamente anterior.
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Fonte: MDIC / Secex / Sistema Alice
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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No geral, a participação das importações de produtos farmacêuticos, (Capítulo 30) 
na pauta das importações totais do Brasil teve um pequeno incremento, passando de 
3,24%, em 2014, para 3,77%, em 2015.

A participação das importações de produtos farmacêuticos, no Total importado 
pelo Brasil, em 2015 ficou um pouco acima se comparada à participação desses pro-
dutos ao do ano de 2003.
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2.5.3. Balança Comercial

Como pode ser observado no gráfico, o Setor de Produtos Farmacêuticos vem 
apresentando déficit na Balança Comercial. Essa característica não é exclusiva de nos-
so país, pois outras importantes nações também apresentam a mesma tendência.
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No entanto, o que é importante destacar que no ano de 2015 o Setor de Produtos 
Farmacêuticos não foi o vilão do Déficit da Balança Comercial, havendo outros sete 
setores em posição de “maiores importadores”.

Os setores de combustíveis, óleos, de máquinas e aparelhos, como também de re-
ator nuclear e caldeiraria, têm déficits comerciais significativamente maiores do que o 
de produtos farmacêuticos.
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mercado farmacêutico

Balança Comercial Brasileira

Saldo Comercial – Setores selecionados
Ano 2015 – US$ Milhões

Fonte: MDIC / Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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Existem no Brasil 474 estabelecimentos fabricantes de 
medicamentos para uso humano, segundo os últimos dados 
disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em 31/12/2014. Esses 
estabelecimentos estão concentrados, basicamente, nos Es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, res-
pectivamente com 39%, 13%, 10% e 9%. O gráfico a seguir ilus-
tra esses dados. As estatísticas de 2015 não deverão alterar a 
ordem de grandeza dessa distribuição espacial. 

Na comparação de 31/12/2014 com o ano anterior, hou-
ve uma redução de 5,01% no número de estabelecimentos in-
dustriais. Tendo-se como base o ano de 2006, a redução do 
número de fábricas atingiu 30,90%. Observa-se na tabela que 
somente o Estado de Goiás teve crescimento no número de 
estabelecimentos industriais.

O Estado de São Paulo perdeu, nesses últimos 9 anos, 77 
estabelecimentos destinados à fabricação de medicamentos 
para uso humano.

Quanto ao número de empregados, as empresas localiza-
das no Estado de São Paulo empregavam 47.306 pessoas, em 
31/12/2014, representando 54,3% de todo o contingente de tra-
balhadores integrantes dos levantamentos da RAIS, no Brasil. 
Gráfico ilustra esses dados. 

Os dados da RAIS de 2015 deverão confirmar que o Estado 
de São Paulo continua sendo o principal polo industrial da indús-
tria farmacêutico, no Brasil.

2.6. PARQUE FABRIL E A DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica
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mercado farmacêutico

Fabricação de Medicamentos para Uso Humano

Número de Estabelecimentos por Unidades da Federação
Período: 2006 a 2014

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado / Consultoria Econômica

UF
Período Variação %

2014 s/ 20062006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

São Paulo 264 253 231 216 205 195 183 190 187 -29,17%

Rio de Janeiro 98 84 82 76 75 72 73 61 62 -36,73%

Goiás 39 45 40 44 41 39 38 50 42 7,69%

Minas Gerais 69 69 69 67 64 59 54 50 48 -30,43%

Paraná 36 34 27 27 26 24 23 20 19 -47,22%

Demais Estados 180 181 161 149 139 135 136 128 116 -35,56%

Brasil 686 666 610 579 550 524 507 499 474 -30,90%
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O nível de emprego industrial do setor farmacêutico no Estado de São Paulo, no 
ano de 2015 apresentou uma variação acumulada de 0,31%, na comparação com o ano 
de 2014. 

Fazendo-se um retrospecto, o ano de 2003 apresentou variação de -0,43%, no 
emprego industrial. Em 2004, houve um aumento no emprego industrial (2,69%). Em 
2005, a queda foi de 0,97%. Em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
e 2015, as variações anuais foram positivas, respectivamente, 2,95%, 1,80%, 3,54%, 
0,54%, 1,51%, 2,83%, 3,87%, 2,24%, 2,13% e 0,31%. Tabela ilustra estes dados.

2.7. NÍVEL DE EMPREGO

Indústria Farmacêutica no Estado de São Paulo
Nível de Emprego Industrial

Variações percentuais mensais
Período: Janeiro de 2000 a Dezembro de 2015

Dados sujeitos à retificação
Fonte: FIESP e Sindusfarma
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado

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

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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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% -0,57%

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% 0,31%
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No gráfico observa-se o comportamento mensal do nível de emprego, no período 
de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.
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Indústria Farmacêutica no Estado de São Paulo
Nível de Emprego Industrial

Variações percentuais mensais
Período: Dezembro de 2014 a Dezembro de 2015

Fonte: FIESP e Sindusfarma
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Regulação de Mercado
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2.8. CARGA TRIBUTÁRIA

Segundo o IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, “a carga tributária 
brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica”.

Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, 
o trabalho, a importação, a exportação etc.

O mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos no Brasil apresenta alíquotas 
que variam de 12% a 19%, como retrata o mapa abaixo:

(*) Conforme Decreto Paraná nº 953, de 31/03/2015.
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Mapa das Alíquotas do ICMS dos Medicamentos no Brasil

Fonte: Legislação do ICMS

UF Alíquota
Interna ICMS

  Rio de Janeiro 19%

  São Paulo e Minas Gerais 18%

  Minas Gerais (Genéricos) 12%

  Paraná 12%

  Demais Unidades da Federação 17%
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2.8.1. Novas alíquotas de ICMS para 2016

No final de 2015, várias Unidades da Federação decidiram aumentar, para o ano de 
2016, o ICMS de inúmeros produtos.

Tabela ilustra as Unidades da Federação que decidiram alterar, aumentando as suas alí-
quotas de ICMS de Medicamentos para o ano de 2016, e as que permaneceram inalteradas.

Nessa tabela, destaca-se o Estado de São Paulo, que para o ano de 2016 reduzirá a 
alíquota de ICMS para medicamentos genéricos de 18% para 12%, o que significará um 
grande avanço para o setor. 

14 Unidades da Federação que 
não aumentaram as alíquotas 

de ICMS de Medicamentos

13 Unidades da Federação 
que aumentaram as alíquotas 

de ICMS de Medicamentos

Unidade da Federação Alíquota ICMS para 2016 Status

Acre 17% Inalterada
Alagoas 17% Inalterada
Ceará 17% Inalterada
Distrito Federal 17% Inalterada
Espírito Santo 17% Inalterada
Goiás 17% Inalterada
Mato Grosso 17% Inalterada
Mato Grosso do Sul 17% Inalterada
Pará 17% Inalterada
Paraná 12% Inalterada
Piauí 17% Inalterada
Roraima 17% Inalterada
Santa Catarina 17% Inalterada
São Paulo 18% Inalterada

Amapá 18% Alterada
Amazonas 18% Alterada
Bahia 18% Alterada
Maranhão 18% Alterada
Minas Gerais 18% Alterada
Paraíba 18% Alterada
Pernambuco 18% Alterada
Rio de Janeiro 20% Alterada
Rio Grande do Norte 18% Alterada
Rio Grande do Sul 18% Alterada
Rondônia 17,5% Alterada
Sergipe 18% Alterada
Tocantins 18% Alterada

Genéricos

Unidade da Federação Alíquota ICMS para 2016 Status

São Paulo (genéricos) 12% Alterada
Minas Gerais (genéricos) 12% Inalterada
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2.8.2. Burocracia tributária – Tempo gasto na Escrituração Fiscal

Segundo o Relatório Paying Taxes 2016, realizado em conjunto pela Pricewater
houseCoopers (PwC) e pela International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, 
foram investigados e comparados regimes tributários de 189 economias em todo o 
mundo, no ano de 2014, classificando-os de acordo com a facilidade relativa de pa-
gamento de impostos, quantidade de impostos pagos e número de horas gasto para 
cumprir os procedimentos burocráticos.

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

Em ranking de 189 economias, o Brasil é o país onde se gasta mais horas no cum-
primento das obrigações tributárias, ao todo, 2.600 horas, ficando em último lugar. 
Gráfico ilustra os dados entre países selecionados.

Enquanto nos Estados Unidos, que possui um (1) imposto a mais que o Brasil, con-
siderados no levantamento, se gasta 175 horas anuais para o cumprimento dos pro-
cedimentos burocráticos, ante 2.600 horas no Brasil. Na Argentina, nosso parceiro no 
Mercosul, se gasta 405 horas.
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2.8.3. A batalha é árdua e contínua

O Sindusfarma, por meio de seu presidente executivo, Nelson Mussolini, vem de-
senvolvendo trabalho de sensibilização da sociedade em geral, como também dos ór-
gãos de Governo, através de entrevistas na imprensa escrita e falada, apontando a 
elevada carga tributária que recai sobre os medicamentos, considerado um bem de 
primeira necessidade. 

“A carga tributária brasileira sobre medicamentos é de 30,58% e a média mundial é 
de 6,3%; em países como Inglaterra, Canadá e Colômbia a tributação é zero”.

0,
0%

0,
0%

0,
0%

0,
0%

0,
0%

0,
0%

0,
0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Es
pa

nh
a

M
éx

ico

Fr
an

ça

EU
A

Su
éc

ia

Ve
ne

zu
ela

Ca
na

dá
Co

lôm
bia

Su
íça

Re
ino

Un
ido

Bé
lgi

ca

Po
rtu

ga
l

Fin
lân

dia
Tu

rq
uia Itá
lia

Ale
m

an
ha

Jap
ão

Áu
str

ia

Ch
ile

Ar
ge

nt
ina

Br
as

il

Ho
lan

da
Gr

éc
ia

2,
1% 2,
4% 4,

0% 5,
0%

5,
0% 6,

0%

6,
0%

8,
0%

8,
0%

8,
0% 10

,0
%

16
,0

% 18
,0

% 20
,0

%

21
,0

%

30
,5

8%

Brasil

Média sem Brasil = 6,3%

Incidência de impostos sobre medicamentos em alguns países
(Carga Tributária média para o Brasil)

Fonte: Talogdata; análise BCG; IBPT

si
nd

us
fa

rm
a 

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 d

e 
at

iv
id

ad
es

 2
01

5

49



Como ilustração, gráfico apresenta uma comparação da carga tributária em medi-
camentos de uso humano, com produtos de consumo diversos. 

Nota-se que a carga tributária de medicamentos para uso animal é de 13,1%, me-
nos que a metade se comparada à carga tributária dos medicamentos para uso huma-
no (30,58%).
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Brasil – Carga Tributária no Preço Final

Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia
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programa educacional 
sindusfarma – PES



O PES promove 
fóruns, workshops e 

encontros sobre temas 
que exigem permanente 

atualização.”
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Dentre suas inúmeras atribuições legais estabelecidas na CLT 
e constantes de seu estatuto, o Sindusfarma mantém há déca-
das o Programa Educacional Sindusfarma e várias ações insti-
tucionais, representadas por prêmios, competições esportivas, 
recreativas e sociais.

O PES – Programa Educacional Sindusfarma consiste na re-
alização de oficinas de trabalho, fóruns, seminários e simpósios, 
cobrindo algumas áreas do conhecimento que exigem perma-
nente atualização e desenvolvimento profissional.

Destes, se destacam os programas orientados para as áre-
as sindical-trabalhista, técnico-regulatória, econômico-tributária 
e gestão de recursos humanos, além de grandes eventos insti-
tucionais, representados pelos prêmios Sindusfarma de Quali-
dade; Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho; 
Bumerangue (Treinamento/Desenvolvimento e Recrutamento/
Seleção; Jogos Sindusfarma e Colar Cândido Fontoura do Mérito 
Industrial Farmacêutico.

Os resultados deste esforço, distribuído por suas áreas espe-
cíficas, refletem a estratégia do Sindusfarma na consecução de 
seus objetivos e de representação legal. Um trabalho que busco 
fomentar desde que assumi a Vice-presidência Executiva do Sin-
dusfarma, em 2015, baseado em meus 30 anos de experiência no 
setor industrial farmacêutico, nas áreas de controle de qualidade, 
garantia de qualidade, produção, regulatório, marketing e vendas.

Nelson dos Santos Junior
Vice-Presidente Executivo de 

Assuntos Regulatórios e Programas Educacionais

programa educacional 
sindusfarma – PES

si
nd

us
fa

rm
a 

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 d

e 
at

iv
id

ad
es

 2
01

5

55



OBJETIVOS

Promover eventos educacionais que 
preencham a necessidade do corpo as-
sociativo, contribuindo para o desenvolvi-
mento e educação continuada dos profis-
sionais da Indústria Farmacêutica; 

Promover a realização de eventos 
institucionais que contribuam para o 
desenvolvimento dos fornecedores e 
prestadores de serviços da indústria far-
macêutica, bem como para os próprios 
funcionários do corpo associativo e para 
o resgate da memória da Indústria Far-
macêutica paulista e brasileira; 

Promover a realização de eventos 
que constituam modelos para o desen-
volvimento dos fornecedores e prestado-

res de serviços da indústria farmacêutica;
Promover a elaboração e publicação 

de livros técnicos, com enfoque regula-
tório e livros institucionais de interesse 
do corpo associativo;

Promover a realização de eventos que 
contribuam para o aperfeiçoamento das 
práticas de gestão da higiene e seguran-
ça do trabalho, bem como das práticas de 
treinamento, recrutamento e seleção de 
colaboradores dos recursos humanos dos 
membros do corpo associativo. 

PÚBLICO-ALVO

Os programas educacionais e institu-
cionais destinam-se a todas as áreas de 
interesse dos associados do Sindusfarma. 
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programa educacional 
sindusfarma – PES

DESCRIÇÃO DO PES 

As atividades do PES são realizadas mensalmente, de acor-
do com o planejamento estruturado de cada programa, com 
reuniões semestrais para acompanhamento e avaliação das 
atividades planejadas e programadas. 

As atividades institucionais são realizadas em abril para o 
Colar Cândido Fontoura, em agosto para os Prêmios Excelên-
cia em GST e Prêmio Bumerangue – T&D e R&S, e em julho 
para a abertura dos Jogos Sindusfarma que se desenvolvem 
durante o período de julho-novembro de cada ano. Conforme 
registro no livro de assinaturas, em 2015 foram contabilizadas 
11.128 participações de profissionais no Programa Educacional 
do Sindusfarma. 

O Sindusfarma estende os investimentos em pesquisas e 
difusão de conhecimento como a base do desenvolvimento da 
indústria farmacêutica e tem consciência de que o processo de 
aprimoramento profissional faz parte da sua missão. 

Nesse contexto, desenvolve um plano permanente de ação 
por meio da oferta de oficinas de trabalho, palestras, fóruns, se-
minários e simpósios, além de livros e manuais, a fim de suprir a 
grande demanda relacionada à formação profissional, principal-
mente em atividades específicas. 

O Programa Educacional Sindusfarma é composto pelas se-
guintes áreas:
•	 Assuntos Regulatórios
•	 Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas
•	 Desenvolvimento e Educação Continuada
•	 Educação Continuada à Distância 
•	 Gestão em Segurança do Trabalho 
•	 PAP – Programa de Apoio Profissional
•	 PPA – Programa de Preparação para Aposentadoria 
•	 Regulação de Mercados
•	 SENAI – Formação de Operadores de Máquinas para a In-

dústria Farmacêutica
•	 Sindical Trabalhista

Paralelamente aos programas educacionais próprios, o 
Sindusfarma promove regularmente outras ações de desen-
volvimento e educação continuada, em parceria com a Abiquifi, 
Anfarlog, Academia Nacional de Farmácia, Close-Up, CRF-SP, 
FIPFarma , IMS, INCT-IF, IPEC – Americas , Protec , SBMF, Unifar, 
Unitade States Pharmacopeia (USP), Abifisa, Les Enterprise du 
Médicament e Instituto Racine. 

DESTAQUES

22 e 23/06 IV Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas nas 
Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sistema de Qualidade

O IV Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas nas Ciências, 
Tecnologia, Regulamentação e Sistema de Qualidade reuniu pa-
lestrantes internacionais no auditório da Anvisa, em Brasília. 

Realizado pelo Sindusfarma, em parceria com a FIP e o apoio 
da Anvisa, o encontro discutiu temas como classificação biofar-
macêutica, tecnologia da insulina e regulamentação farmacêu-
tica, entre outros
 » Número de pessoas beneficiadas: 273

 
SETEMBRO

29/09 18º Encontro das Secretárias e Assistentes
Em comemoração ao Dia da Secretária, o Sindusfarma rea-

lizou o 18º Encontro das Secretárias e Assistentes no dia 29/09, 
no WTC. Ao longo do dia, mais de 100 profissionais das empre-
sas associadas assistiram a palestras motivacionais e trocaram 
experiências e contato entre si.
 »  Número de pessoas beneficiadas: 114

05/10 III Prêmio do Programa Educional Sindusfarma
O laboratório Eurofarma recebeu o III Prêmio do Progra-

ma Educacional Sindusfarma, concedido às empresas com o 
maior número de participantes nos workshops promovidos 
pela entidade. 

 “Nós temos a dedicação, o comprometimento e a técnica, 
tudo isso a gente mostra no nosso dia-a-dia, com a vontade de 
crescer e de mostrar o nosso melhor”, disse Marcelo Silva dos San-
tos, gerente de segurança do trabalho corporativo da Eurofarma.

A cerimônia aconteceu no Espaço Villa Vérico, na noite de 
05/10/2015. No mesmo evento foram entregues os prêmios 
Excelência em GST e Bumerangue. si

nd
us

fa
rm

a 
re

la
tó

rio
 a

nu
al

 d
e 

at
iv

id
ad

es
 2

01
5

57



Em 2015, o DEC registrou 
recorde de participantes, 

com 614 inscritos do 
setor farmacêutico e de 
prestadores de serviço.”
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desenvolvimento 
e educação 
continuada

O Programa DEC Sindusfarma completou em 2015 seu décimo aniversário. 
Neste período aproximadamente 5.000 participantes atenderam a 175 workshops, 

totalizando 1.900 horas/aula, nas quais foram empregados os serviços de 310 profes-
sores e palestrantes especialmente recrutados nas melhores universidades e empresas.

O ano 2015 foi especialmente importante para o Programa DEC, pois, houve recorde 
de participantes em relação aos anos anteriores. Foram 614 inscritos provenientes de 
empresas farmacêuticas e prestadores de serviço.

Qualitativamente o Programa também tem se mantido com altas notas, obtendo 
nota 9,1 em 10 pontos possíveis, em uma amostra de onze atividades avaliadas pelos 
participantes ao final dos workshops. 

Para o exercício 2016 estão planejados 26 eventos, sendo que 15 são atividades no-
vas ou reformuladas, o que certamente garantirá a participação de profissionais que já 
atenderam à programação DEC e novos entrantes.

Inajar de Souza
Programa DEC Sindusfarma

programa educacional 
sindusfarma – PES
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

Desenvolver os futuros dirigentes e líderes do setor industrial farmacêutico frente 
ao cenário competitivo, contribuindo assim para o fortalecimento da atuação do Sin-
dusfarma junto às empresas associadas, instituições públicas e sociedade.

OBJETIVOS

O Programa DEC Sindusfarma tem como objetivo tornar-se um centro de excelên-
cia, referência, e reconhecida qualidade na formação e aprimoramento de profissionais 
do setor industrial farmacêutico, contribuindo assim na preparação dos futuros diri-
gentes da indústria farmacêutica no Brasil.

PÚBLICO-ALVO

O Programa DEC Sindusfarma tem seu foco de atuação nos colaboradores de 
todos os níveis da indústria farmacêutica. Sua programação escalonada enfatiza a 
gestão e Gerênciamento de negócios e pessoas. Seu programa conta com diferentes 
workshops permitindo atender os diferentes níveis hierárquicos presentes no setor 
industrial farmacêutico.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

JANEIRO E FEVEREIRO

Preparação de materiais e celebra-
ção de cotas de participação com em-
presas participantes.

MARÇO

02 e 03/03 Workshop “Gestão de 
Pessoas na Indústria Farmacêutica” 

Este workshop tem como objetivo 
apresentar as atividades que impactam 
diretamente os profissionais que atuam 
em áreas de gestão de pessoas das in-
dústrias farmacêuticas integrando de 
maneira simples à legislação trabalhista 
e suas peculiaridades junto ao setor in-
dustrial farmacêutico.
 » Número de pessoas beneficiadas: 26

09/03 Workshop “Visão Global do 
Mercado Farmacêutico” 

Este workshop tem como objetivo 
mostrar a história do segmento indus-
trial farmacêutico, as etapas emprega-
das no desenvolvimento de novas drogas 
além de abordar as questões relativas à 
pesquisa clínica, promoção e comerciali-
zação dos medicamentos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

24/03 Workshop “Farma Marketing” 
Este workshop tem como objetivo 

mostrar, de forma prática, as atividades 
desenvolvidas pelo marketing das indús-
trias farmacêuticas.
 » Número de pessoas beneficiadas: 8

ABRIL

15/04 Workshop “Trade Market – FIA”
Atividade realizada em parceria pelo 

Programa DEC com FIA (Fundação Instituto 
de Administração) da Universidade de São 
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Paulo no qual foram apresentados e discu-
tidos o “estado da do varejo” e sua poten-
cial utilização no segmento farmacêutico. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 24

29/04 Workshop “Farmacoeconomia e 
Acesso na Indústria Farmacêutica”

A farmacoeconomia vem ganhando 
importância no cenário enfrentado pela 
indústria farmacêutica.

Os novos medicamentos, focados 
muitas vezes no tratamento de doen-
ças de alta complexidade, requerem por 
parte das empresas a comprovação não 
apenas da eficácia, mas também da via-
bilidade econômica de sua utilização pelo 
prestador de serviço e consequente res-
sarcimento pelo agente pagador. Nestes 
casos, os estudos farmacoeconomicos 
são ferramentas de grande valor. 

Certamente este cenário faz deste 
workshop uma atividade imprescindível 
para os profissionais que atuam ou pre-
tendem atuar nas áreas de farmacoeco-
nomia, acesso e marketing da indústria 
farmacêutica, assim como profissionais 
de áreas correlatas que procuram atua-
lizar-se nas questões aplicadas ao mer-
cado industrial farmacêutico.  
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

MAIO

06/05 Workshop “Negociando com 
Pessoas Difíceis”

Este workshop tem como objetivo 
apresentar a negociação como ferramen-
ta para o entendimento e aprimoramento 
do desempenho de equipes de trabalho. 
Em muitos grupos existem participantes 
com personalidades distintas, o que torna 
o entendimento mais delicado, razão pela 
qual é importante uma abordagem técni-
ca que reconheça leve em conta os traços 
comportamentais dos envolvidos.
 » Número de pessoas beneficiadas: 25

28/05 Workshop “Gestão Econômica e 
Tributária na Indústria Farmacêutica”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar, de forma clara e prática, as 
atividades que impactam diretamente 
os profissionais que atuam em áreas 
administrativas das indústrias far-
macêuticas integrando conhecimen-
tos básicos de contabilidade, tributos 
e formação de preços no setor indus-
trial farmacêutico.
 » Número de pessoas beneficiadas: 30

JUNHO

10/06 Workshop “Visão Global do 
Mercado Farmacêutico”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar a história do segmento indus-
trial farmacêutico, as etapas emprega-
das no desenvolvimento de novas drogas 
além de abordar as questões relativas à 
pesquisa clínica, promoção e comerciali-
zação dos medicamentos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

23/06 Workshop “DEC Secretárias  
e Assistentes”

Este programa especialmente de-
senvolvido para as secretárias e assis-
tentes é composto pelo conteúdo da 
programação DEC Sindusfarma Núcleo 
juntamente com atividades que visam o 
desenvolvimento de competências es-
pecíficas necessárias a este importante 
grupo. Deste modo, cada uma das áreas 
de aplicação da programação DEC Sin-
dusfarma é contemplada, de modo que 
os principais pontos sejam abordados 
integrando assim o universo industrial 
farmacêutico aos aspectos Gerênciais e 
relações interpessoais. Paralelamente 
atividades de aprimoramento profis-
sional são apresentadas completando 
este programa.
 » Número de pessoas beneficiadas: 50

JULHO

01/07 Workshop “Liderança e 
Prevenção do Assédio Moral”

Este workshop proporciona aos partici-
pantes conhecimentos sobre o exercício da 
liderança em organizações e equipes de tra-
balho, de forma a evitar que o líder apresen-
te comportamentos inadequados que pos-
sam ser entendidos como assédio moral. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 11

06/07 Workshop “Indicadores de 
Desempenho e Resultados” 

Este workshop tem como objetivo 
capacitar os profissionais no reconhe-
cimento da necessidade, nas relações 
horizontais e verticais, na construção, na 
validação, na implementação, na apresen-
tação e nos ajustes necessários dos indi-
cadores empresariais, em âmbito geral e 
particularmente com foco em projetos.
 » Número de pessoas beneficiadas: 66

AGOSTO

05/08 Workshop “Visão Global do 
Mercado Farmacêutico”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar a história do segmento indus-
trial farmacêutico, as etapas emprega-
das no desenvolvimento de novas drogas 
além de abordar as questões relativas à 
pesquisa clínica, promoção e comerciali-
zação dos medicamentos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 30

26/08 Workshop “Farma Marketing – 
Hospitalar e Especialidades”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar, de forma prática, as atividades 
desenvolvidas pelo marketing das indús-
trias farmacêuticas com foco em medi-
camentos empregados em hospitais e 
em tratamentos especializados.
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

programa educacional 
sindusfarma – PES
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12/08 Workshop “Solução Criativa de 
Problemas”

Este workshop tem como objetivo ca-
pacitar os profissionais para a utilização 
da metodologia SCP, sigla que correspon-
de a Solução Criativa de Problemas. Esta 
metodologia é composta pelas seguintes 
etapas: determinação de objetivos, fatos, 
problema, ideias, solução e aceitação. 
Este é um método muito conhecido que 
ajuda a estimular a criatividade com foco 
em uma atividade determinada. Como se 
trata de um processo cíclico, a SCP per-
mite que a equipe possa repeti-lo até a 
que a solução adequada seja atingida.
 » Número de pessoas beneficiadas: 56

SETEMBRO

09/09 Workshop “Varejo Farmacêutico 
no Brasil e no Mundo – FIA”

Atividade realizada em parceria pelo 
Programa DEC com FIA (Fundação Insti-
tuto de Administração) da Universidade de 
São Paulo no qual os participantes foram 

apresentados aos seguintes temas: cená-
rios e tendências do mercado de varejo far-
macêutico; principais players e segmentos 
no varejo farmacêutico; relação indústria 
farmacêutica x varejo; expansão das redes 
de farmácias no Brasil e sua internaciona-
lização; principais diferenças entre as ope-
rações varejistas do setor farmacêutico 
internacional e brasileiro e as tendências 
do mercado farmacêutico no Brasil.
 » Número de pessoas beneficiadas: 11

17 e 18/09 Workshop “Gestão de 
Pessoas na Indústria Farmacêutica” 

Este workshop tem como objetivo 
apresentar as atividades que impactam di-
retamente os profissionais que atuam em 
áreas de gestão de pessoas das indústrias 
farmacêuticas integrando de maneira sim-
ples à legislação trabalhista e suas peculiari-
dades junto ao setor industrial farmacêutico.
 » Número de pessoas beneficiadas: 51

23/09 Workshop “Multichannel 
Marketing e Indústria Farmacêutica”

Interação com os consumidores em 
diversas plataformas de comunicação 
tradicionais, complementares e inova-
doras. Esta pode ser uma forma de apre-
sentarmos o termo Multichannel Marke-
ting. Visto deste modo, o termo parece 
bastante simples, porém, a sua opera-
cionalização aliada à efetividade é uma 
questão que desafia cotidianamente os 
profissionais de marketing de todos os 
segmentos da economia. Ao analisarmos 
detalhadamente a sua utilização no seg-
mento industrial farmacêutico notamos 
que as dúvidas crescem em razão não 
só da regulamentação e complexidade 
dos assuntos tratados, mas também do 
correto entendimento ferramentas junto 
aos médicos e consumidores finais. Para 
discutir e entender de forma aprofunda-
da este assunto, o programa DEC Sin-
dusfarma promove este workshop onde 
experts discutirão o Multichannel Marke-
ting e seu emprego junto ao segmento 
industrial farmacêutico e da saúde.
 » Número de pessoas beneficiadas: 23
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30/09 Workshop “Gestão Econômica e 
Tributária na Indústria Farmacêutica”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar, de forma clara e prática, as 
atividades que impactam diretamente 
os profissionais que atuam em áreas 
administrativas das indústrias farma-
cêuticas integrando conhecimentos 
básicos de contabilidade, tributos e 
formação de preços no setor indus-
trial farmacêutico.
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

OUTUBRO

07/10 Workshop “Precificação de 
Medicamentos”

Os preços são parte integrante do 
composto de marketing. Deste modo, a 
correta precificação é peça chave no su-
cesso ou fracasso de produtos e serviços. 
No setor industrial farmacêutico brasi-
leiro, este assunto assume importância 
ainda maior em função da regulamenta-
ção exercida pela Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos – CMED, 
órgão interministerial composto por re-
presentantes do Ministério da Saúde, da 
Fazenda, da Justiça, do Desenvolvimento 
Indústria e Comércio Exterior e da Casa 
Civil, responsável por regular o mercado e 
estabelecer critérios para a definição e o 
ajuste de preços.
 » Número de pessoas beneficiadas: 57

21/10 Workshop “Visão Global do 
Mercado Farmacêutico”

Este workshop tem como objetivo 
mostrar a história do segmento indus-
trial farmacêutico, as etapas emprega-
das no desenvolvimento de novas drogas 
além de abordar as questões relativas à 
pesquisa clínica, promoção e comerciali-
zação dos medicamentos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

NOVEMBRO

11/11 Workshop “Planejamento 
Estratégico de Marketing”

Este workshop tem como objetivo 
apresentar os aspectos práticos rela-
cionados ao estudo do ambiente através 
de pesquisas orientadoras da estraté-
gia e a consequente definição de planos 
aplicados ao marketing. Conjuntamente 
serão apresentados instrumentos para 
a formulação e implementação da estra-
tégia permitindo seu alinhamento com o 
planejamento estratégico corporativo, 
além de desenvolver controles e even-
tuais ajustes.
 » Número de pessoas beneficiadas: 14

18/11 Workshop “DEC Previsão de 
Demanda – FIA”

Atividade realizada em parceria 
pelo Programa DEC com FIA (Funda-
ção Instituto de Administração) da 
Universidade de São Paulo no qual os 
participantes foram apresentados às 
ferramentas utilizadas na definição de 
objetivos baseados na demanda espe-
rada de seus produtos. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 19

programa educacional 
sindusfarma – PES

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Total de 614 participantes.
•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 71
•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 543
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 614 

RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados pelo Programa DEC Sindusfarma durante o exercício 
2015 foram bastante positivos. Atingimos o maior número de participantes acumu-
lado desde a implantação desta atividade. Foram 614 participantes divididos em 22 
eventos. Este valor é 9% superior ao obtido no ano anterior, resultando em um cres-
cimento acumulado de 80% nos últimos três anos. O número de cotas de participação 
também cresceu, atingindo 10 empresas entre indústria farmacêutica e prestadores 
de serviços especializados. 
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O PAP assessora 
empresas e 

ex-profissionais na busca 
de oportunidades no 

mercado de trabalho.”64



programa 
de apoio 
profissional
OBJETIVOS

•	 Orientar os colaboradores desligados na busca de nova ati-
vidade profissional remunerada;

•	 Fornecer subsídios técnicos e psicológicos aos participantes 
na busca de oportunidades de trabalho, bem como o plane-
jamento de suas carreiras.

PÚBLICO-ALVO

Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em níveis de lide-
rança, gerência , coordenação e supervisão, em busca de recolocação.

Ministrante: José de Araújo Villar
Economista, Biomédico, com Mestrado em Comporta-

mento Organizacional, Pós-graduação em Sociologia, Master  
Practitioner em PNL, AT, Gestão Empresarial e Enegrama. É 
consultor de empresas há mais de 18 anos em Desenvolvimen-
to Gerêncial, Coaching e DO. Como responsável pela RHconsult, 
tem ministrado centenas de cursos sobre gestão de pessoas, 
liderança e negociação. Foi executivo de RH do setor farma-
cêutico e empresas como a Boehringer, Alcon e Grupo Ultra. É 
professor de pós-graduação, Consultor do DEC Sindusfarma e 
Ministrante do programa PAP Sindusfarma.

programa educacional 
sindusfarma – PES

DESCRIÇÃO DO PAP

Em 2015 o PAP assessorou várias indústrias farmacêuti-
cas auxiliando seus ex-colaboradores na busca de novas opor-
tunidades no mercado de trabalho, em conjunto com a Bolsa de 
Empregos online. A programação atendeu 8 turmas totalizando 
160 participantes e 2 turmas de reciclagem no ano com 46 par-
ticipantes. Eles vêm indicados pelas empresas, por ex-alunos e 
atualmente temos tido alguns estudantes de Farmácia e pesso-
as que estão empregadas e querem se desenvolver. 

O PAP encerrou o ano de 2015 na turma 96 e completou 11 
anos de existência, tendo contribuído nesse período com a reci-
clagem e desenvolvimento de mais de 1.706 profissionais, que 
estão ocupando postos de liderança e gestão nas empresas. 

Neste programa os ex-colaboradores são sensibilizados a 
reciclar seus conhecimentos e comportamentos, adequando- 
os às exigências do atual mundo do trabalho e preparando-os a 
retornar à vida profissional alinhados com as exigências da Eco-
nomia Global.

O PAP está com uma ótima adesão das empresas e recebeu 
em 2015 uma avaliação média de seus participantes de 9,9.
•	 Nº total de turmas do PAP em 2015: 10
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 206 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA- PPA

Tem como objetivo sensibilizar as pessoas para o pós-traba-
lho, estimulando os profissionais a manter uma vida social ativa e 
ter hábitos saudáveis de vida, de forma que preservem a saúde 
física, mental, social, financeira, intelectual e espiritual.

Além de preparar a mão de obra e transmitir conhecimentos 
sobre o setor, o Sindusfarma se preocupa com o futuro dos pro-
fissionais que contribuíram para o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica e as dificuldades que poderão advir em termos de 
Gerontologia, aspectos previdenciários e psicológicos. 

O PPA tem dois anos de existência e ainda não decolou em 
termos de aceitação pelas empresas e seus profissionais, mas 
o Sindusfarma está persistindo e fará uma divulgação mais in-
tensiva em 2015.
•	 Nº total de turmas do PPA em 2015: 01
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 07
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gerências



Gerência discutiu 
temas relevantes como a 

revisão dos regulamentos de 
pós-registro de sintéticos 

e da transferência 
de titularidade.”
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gerências

Neste relatório é possível conhecer as principais atividades 
no ano de 2015 realizadas pela àrea de Assuntos Regulatórios.

O ano de 2015 foi especialmente importante para a Gerên-
cia de Assuntos Regulatórios, pois o Sindusfarma, através desta 
Gerência, sediou o primeiro treinamento no Brasil da renomada 
Sociedade Internacional de Farmacovigilância – ISoP (Interna-
tional Society of Pharmacovigilance). 

Outra grande conquista deste ano foi o trabalho proativo 
relacionado à substituição de estudos clínicos pela Farmacovi-
gilância ativa nas alterações de cepas da Vacina influenza. Este 
trabalho foi realizado em conjunto com a Anvisa e com o Minis-
tério da Saúde e o destaque foi o alinhamento da Agência Re-
guladora do Brasil (Anvisa) às principais Agências Reguladoras 
Internacionais (EMA, FDA).

Na área regulatória assuntos de grande relevância foram 
discutidos por esta Gerência como, por exemplo, a revisão dos 
Regulamentos de pós-registro de medicamentos sintéticos e da 
transferência de titularidade.

Outro fato que merece destaque foram os encontros técni-
cos com a Conep/MS – Comissão Nacional de Ética em Pesqui-
sa – nos quais proporcionamos aos associados a possibilidade 
de diálogo e alinhamento, com o objetivo de diminuir o número 
de exigências e consequentemente o prazo para aprovação do 
início dos estudos clínicos com fármacos. 

Um importante destaque deste ano foi a realização de vá-
rios encontros com a participação da Superintendência, Gerên-
cia e especialistas da área de medicamentos da Anvisa. Algumas 
destas reuniões foram realizadas em conjunto com outras enti-
dades representativas do setor farmacêutico.

assuntos 
regulatórios
Gerente Rosana Mastellaro
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Para atender aos objetivos estabelecidos é impor-
tante realizar ações que informem, preparem e valorizem 

o profissional das organizações no cumprimento das regula-
mentações vigentes.
As reuniões plenárias realizadas preferencialmente na últi-

ma sexta-feira de cada mês atualizam nosso corpo associativo ao 
apresentar as regulamentações e informes publicados no período e os 

esclarecimentos necessários para o cumprimento pelo setor regulado.
O conhecimento da regulamentação brasileira para registro de medicamentos, 

a compreensão dos requisitos e a importância da elaboração de dossiês robustos 
compõem o diferencial importante para o sucesso do profissional, do departamento 
e da empresa.

A área de assuntos regulatórios nas empresas é um setor estratégico; ser o primeiro a 
lançar um novo medicamento além de importante para a empresa permite o acesso pelos 
pacientes às novas tecnologias e novos produtos. Monitorar a segurança de um medica-
mento durante a comercialização é decisivo para a permanência deste no mercado.

Diariamente consultamos o Diário Oficial da União e o sítio eletrônico da An-
visa. Elaboramos boletins com os principais destaques e os enviamos por e-mail 
aos associados.

A responsabilidade de acompanhar o cenário internacional das regulamentações é 
outro ponto que merece destaque, os regulamentos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) estão cada vez mais harmonizados com os de outras Agências Re-
guladoras. Por este motivo participamos de eventos internacionais e compartilhamos 
as informações com o corpo associativo ou convidamos especialistas para divulgá-los 
muitas vezes com a presença da Anvisa.

Promover encontro com as Autoridades Sanitárias permite uma melhor compre-
ensão da regulamentação sanitária pelos seus associados. 

No ano de 2015 mais de 4.000 pessoas participaram dos encontros promovidos 
pela Gerência de Assuntos Regulatórios.

Destaco que este relatório não inclui o atendimento presencial e orientação às 
empresas associadas, bem como, o esclarecimento de dúvidas realizadas por e-mail, 
atividades estas que representam uma grande parcela das nossas atividades diárias. 

Espero que este trabalho, além de divulgar nossas atividades, destaque a impor-
tância da participação dos nossos associados, para em conjunto fortalecer a indústria 
farmacêutica do Brasil.

Rosana Mastellaro
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

Contribuir e garantir o cumprimento dos objetivos previstos no estatuto da entidade 
relacionados à regulamentação sanitária.

Dentre eles podemos destacar: representar, perante as autoridades competentes, 
os direitos e interesses gerais de sua categoria econômica;

Atuar como órgão técnico, consultivo, educacional e social no estudo e solução das 
questões que se relacionam com a indústria e cadeia farmacêutica.

OBJETIVOS

•	 Promover reuniões técnicas plenárias mensais para discussão e avaliação do im-
pacto de regulamentos, consultas públicas e capacitação do corpo associativo para 
o cumprimento da legislação;

•	 Proporcionar encontros entre o órgão regulador e setor regulado;
•	 Servir de interlocutor nas questões que dificultam o cumprimento das regulamentações;
•	 Promover seminários com profissionais nacionais e internacionais para permitir a troca 

de conhecimentos ou aprendizagem;
•	 Elaborar material técnico complementar.

PÚBLICO-ALVO

O trabalho da área de Assuntos Regulatórios é orientado por seu corpo associativo. 
Sendo assim, realizamos várias atividades com o intuito de atender suas expectativas 
e auxiliá-los nos seguintes temas: 
•	 Assuntos Regulatórios – Registro e pós-registro de Medicamentos sintéticos e 

produtos biológicos, Produtos para Saúde e Alimentos; 
•	 Temas de Comércio Exterior (importação e exportação de produtos sujeitos à Vigi-

lância Sanitária);
•	 Farmacovigilância;
•	 Propaganda de Medicamentos;
•	 Fracionamento de Medicamentos;
•	 Pesquisa Clínica;
•	 Boas Práticas de Atendimento ao Consumidor.

O grupo de assuntos regulatórios é constituído de vários sub grupos de acordo com 
o enquadramento nas categorias de produtos biológicos (vacinas, biossimilares e he-
moderivados), radiofármacos, fitoterápicos, dinamizados etc.

gerências

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

JANEIRO

O grande destaque deste mês foram 
as reuniões com a Anvisa para discussão, 
avaliação e interpretação do novo marco 
regulatório para a pesquisa clínica no Brasil. 

14/01 Reunião DICOL – Sustentação oral –  
Proposta de RDC sobre lubrificantes of-
tálmicos e transferência de titularidade.

21/01 Perguntas Frequentes / COIFA – 
Coordenação de Insumos Ativos
 » Número de pessoas beneficiadas: 21

22/01 Realização de Curso “in company” 
sobre as resoluções relacionadas a P&D 
e registro de medicamentos ( RDC 09/15 
e RDC 60/14).

27/01 Prévia Pesquisa Clínica para Reu-
nião com Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 06

28/01 Reunião PROCOMEX – Mapeamen-
to Importação – Equipamentos Médicos

28/01 Audiência na Anvisa com a partici-
pação do Dr. José Carlos Moutinho – Pes-
quisa Clínica

FEVEREIRO 

No mês de fevereiro o tema Pesquisa 
clínica continuou em destaque, mas, divi-
diu espaço com outro assunto de grande 
interesse do corpo associativo: proposta 
de revisão do marco regulatório sobre 
Transferência de Titularidade.

Neste mês também foi realizado o 
primeiro encontro técnico com a Anvisa 
(Superintendência e Gerência de Medica-
mentos e Produtos Biológicos) que reuniu 
184 associados.
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O Manual de Regulamentos Mercosul 
para a indústria farmacêutica, editado 
pelo Sindiusfarma, teve seu lançamen-
to oficial em São Paulo com palestra da 
Área Internacional da Anvisa para um pú-
blico de 57 pessoas.

04/02 Reunião Com Grupo de Trabalho 
de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 15

04/02 Atualizações sobre as negocia-
ções de aspectos regulatórios da saúde 
no Mercosul – Patricia Oliveira Tagliari – 
AiNTE – Camila Horta – Fabiane Quirino 
de Paula Silveira – CCREG
 » Número de pessoas beneficiadas: 57

05/02 Reunião DICOL – Sustentação 
oral – Proposta de RDC que dispõe sobre 
Ensaios Clínicos com Medicamentos con-
duzidos no Brasil

06/02 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
 » Número de pessoas beneficiadas: 85

09/02 Encontro com a SUMED com as 
presenças da Drª Meiruze Freitas, Dr. Ri-
cardo Borges / GGMED e Dr. Marcelo Mo-
reira / GPBIO
 » Número de pessoas beneficiadas: 184

11/02 Reunião com Grupo de Trabalho 
Consulta Pública nº 04 – Transferência  
de Titularidade
 » Número de pessoas beneficiadas: 57

12/02 Reunião na Anvisa sobre Ativi-
dades da visita da missão da UNODC- 
PRELAC, seus representantes nos re-
passaram novas orientações – Renata 
de Morais Souza – Coordenadora de 
Produtos Controlados – CPCON/GGFIS/
SUCOM/Anvisa

19/02 Reunião com Grupo de Trabalho de 
Pesquisa Clínica – Avaliação Manuais Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

23/02 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local – Presença Dr. 
Adalton Ribeiro – CVS-SP
 » Número de pessoas beneficiadas: 64

23/02 Teleconferência sobre o tema  
Fracionamento 

24/02 Reunião com Grupo de Trabalho 
Comex
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

25/02 Reunião sobre Insumos Farma-
cêuticos Ativos (registro e inspeção) em 
conjunto com a ABRIFAR .

25/02 Reunião com Grupo de Trabalho 
Consulta Pública nº 04 – Transferência  
de Titularidade
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

27/02 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
Número de pessoas beneficiadas: 70

27/02 Reunião com Grupo de Trabalho de 
Pesquisa Clínica – Novo Marco Regulatório

27/02 Reunião com as Associações da área 
de produtos para a saúde – SUALI / Anvisa

MARÇO

O mês de março foi especial para esta 
Gerência. Destacamos o início das discus-
sões sobre a revisão da normativa de al-
terações Pós-Registro, a realização do Se-
minário Internacional de Farmacovigilância 
da ISoP no Sindusfarma além de reuniões 
para avaliação e revisão dos Guias de 
Pesquisa Clínica publicados pela Anvisa.

04/03 Reunião com as Associações da área 
de produtos para a saúde – SUALI / Anvisa

10/03 Reunião em Guarulhos – 291ª CCT 
– Anvisa – GRU Airport e Receita Federal

13/03 Reunião com Grupo de Trabalho 
Pesquisa Clínica – Novo Regulamento e 
Guias publicados pela Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 45

16/03 e 17/03 Reunião Comitê Farma-
copeia Brasileira – em Brasília , na Anvisa

18/03 Reunião com Grupo de Trabalho 
Consulta Pública nº 18/2015 – Pós-registro
 » Número de pessoas beneficiadas: 139

19/03 Reunião com Grupo de Trabalho de 
Pesquisa Clínica com a presença do Dr. Jorge 
Venâncio – Conep e Drª Gabriela Marodim
 » Número de pessoas beneficiadas: 42

23/03 Reunião com Grupo de Trabalho 
de Farmacovigilância Local 
 » Número de pessoas beneficiadas: 39

20/03 Reunião GEAAR / Anvisa em Bra-
sília – Discussão do formato de envio dos 
Relatórios Periódicos de Farmacovigi-
lancia – RPF, para medicamentos clones, 
considerando as exigências da RDC nº 
04/2009 e RDC 31/2014.

23/03 Reunião com Grupo de Trabalho Pes-
quisa Clínica – Novo Regulamento e Guias
 » Número de pessoas beneficiadas: 26

24/03 Reunião com Grupo de Trabalho Far-
macovigilância Regional – Elaboração de Artigo
 » Número de pessoas beneficiadas: 08

25/03 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
 » Número de pessoas beneficiadas: 63
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25/03 Reunião com Entidades e Anvi-
sa – Consulta Pública nº 18/2015 – Pós- 
Registro – Dr. Roberto César de Vascon-
celos (Assessor do Diretor José Carlos 
Moutinho), Drª Meiruze Souza Freitas 
(Superintendente de Medicamentos – 
SUMED), Drª Patrícia Fernandes Nantes 
de Castilho (Coordenadora Coifa/GGMED) 
e Drª Rejane Rocha França (GGMED)
 » Número de pessoas beneficiadas: 262

26 a 28/03 Realização do Workshop 
ISOP – Basics in pharmacovigilance and 
new developments

O treinamento abordou tópicos de 
farmacovigilância no contexto do siste-
ma de saúde brasileiro e da situação es-
pecífica dos países emergentes através 
de palestras, discussões interativas e 
exercícios práticos com especialistas do 
Brasil e um corpo docente internacional.

Ministrantes:
•	 Adalton Ribeiro, Health Surveillance 

Center (CVS-SP), Brazil
•	 Alexander Dodoo, ISoP/WHO-Africa, 

Ghana
•	 Ana Cecília Bezerra Carvalho, Anvisa, 

Brazil
•	 Brian Edwards, ISoP
•	 Cláudia Soares, GSK, Brazil 
•	 Fábio Vieira Teixeira, GastrosaudeCli-

nic, Brazil
•	 Haggar H Ampadu, WHO-Africa, Ghana
•	 Ian Boyd, ISoP
•	 Maria Eugénia Cury, Anvisa
•	 Raquel Herrera Comoglio, Córdoba 

National University, Argentina
•	 Livia Santos Ramalho Evangelista, 

Anvisa, Brazil
•	 Luis Alesso, ISoP
•	 Marco Tuccori, ISoP
•	 Paula Alvarado, Uppsala Monitoring 

Centre, Sweden
•	 Pedro Lima, Sanofi Brazil
•	 Sandra Deotti Carvalho, Ministry of 

Health, Brazil
•	 Sylvie Tomczyk, Novartis, USA
•	 Ulrich Hagemann, ISoP

 » Número de pessoas beneficiadas: 128

30/03 Reunião Prévia com Grupo de Tra-
balho Consulta Pública nº nº 18/2015 – 
Pós-registro
 » Número de pessoas beneficiadas: 123

ABRIL 

O destaque do mês de abril foi a reali-
zação de reuniões para avaliação do inte-
resse/impacto às empresas em relação à 
harmonização com guias ICH referentes 
à Pesquisa Clínica, Farmacovigilância e 
adoção do modelo CTD. 

01/04 Reunião Interentidades na Anvisa – 
Consulta Pública nº 18/2015 – Pós-Registro

02/04 Reunião com Grupo de Trabalho 
Hemoderivados
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

02/04 Reunião DICOL – Sustentação 
Oral Proposta de Consulta Pública de 
Proposta de RDC que “Dispõe sobre a 
atualização de dados cadastrais rela-
tivos ao funcionamento de empresas 
e transferência de titularidade de re-
gistro de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária em decorrência de operações 
societárias e operações comerciais” 
Área: Sureg

08/04 Reunião Minuta sobre mudanças 
pós-registro de medicamentos – Revi-
são RDC 48/2009 (Consulta Pública nº 
18/2015).

 » Número de pessoas beneficiadas: 61

09/04 Reunião Anvisa com Dr. Marcelo 
Moreira – GPBIO – Vacinas da Gripe 

13/04 Dr. Renato Porto, Diretor da An-
visa – Avaliar o interesse/impacto para 
as empresas da harmonização com 
guias ICH de Eficácia, em especial o E2B 
e E6.
 » Número de pessoas beneficiadas: 123

14/04 Reunião Guarulhos – 292ª CCT GRU

 15/04 Treinamento in company na UCI- 
Farma para esclarecimentos da Resolu-
ção RDC 60/14

17/04 Reunião PAF / SANTOS / Anvisa – 
com Dr. Rogério Gonçalves Lopes 

22/04 Reunião DAF – Departamento de 
Assistência Farmacêutica / MS – Manual 
de identidade Visual

22/04 Reunião na Anvisa – Drª Flávia 
Sobral – Pesquisa Clínica

23/04 Reunião na COFID / ANVISA sobre 
Informes da COFID sobre eventos, siste-
ma de notificação simplificada, restrição 
de venda de fitoterápicos, etc.
•	 classificação de extratos e teores  

de marcadores
•	 contaminantes microbiológicos

24/04 Reunião no PAF / GRU / Anvisa

24/04 Reunião no Hotel Renaissance – 
como Ministrante no Evento de Biotec-
nologia – Brasil e Coréia do Sul

27/04 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 32

27/04 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Regional – Elaboração 
de Artigo
 » Número de pessoas beneficiadas: 07
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27/04 Reunião ICH Farmacovigilância 
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

28/04 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
 » Número de pessoas beneficiadas: 67

29/04 Reunião ICH Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

29/04 Reunião na REMESP – Rede Me-
trológica do Estado de São Paulo

MAIO

No mês de maio fortalecemos o tra-
balho para apresentação de proposta 
relacionada às vacinas influenza – alte-
ração das cepas.

Outro destaque foram encontros 
com a participação da Conep em Brasília – 
Apresentação e discussão da proposta de 
Resolução Complementar sobre a Acre-
ditação de Comitês de Ética em Pesquisa 
que compõem o Sistema CEP/Conep.

Iniciou-se também um trabalho re-
lacionado à CP nº 18/2015 de alterações 
Pós-Registro que foram as reuniões téc-
nicas para avaliação do PATE- Parecer de 
Análise Técnica da Empresa – instrumento 
fundamental para assegurar a manuten-
ção das características do medicamento 
anteriormente às mudanças propostas.

04/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
COMEX
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

05/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Consulta Pública nº 19/2015 – Alergênicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 04

05/05 Reunião com Grupo de Traba-
lho Farmacovigilância – Revisão RDC 
04/2009

 » Número de pessoas beneficiadas: 45

06/05 Evento LAL – Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento: Novos Rumos da 
Pesquisa Clínica no Brasil

06/05 Audiência Pública -CP 29/14 Ro-
tulagem de Alergênicos (Alimentos)

07/05 Reunião no Ministério da Saúde 
para Apresentação e discussão da pro-
posta de Resolução Complementar sobre 
a Acreditação de Comitês de Ética em Pes-
quisa que compõem o Sistema CEP/Conep

07/05 Reunião Prévia GT Vacinas da Gri-
pe – Anvisa

07/05 Reunião DICOL – Sustentação 
Oral – Proposta de RDC que dispõe sobre 
o regulamento técnico de fórmulas para 
nutrição enteral Área: SUALI

08/05 Reunião Anvisa com Drª Daniela 
Cerqueira / Biológicos – Vacinas da Gripe

08/05 Reunião na Anvisa com SU-
MED – Drª Meiruze Freitas – Tema CP 
nº 18/2015 Alterações Pós-Registro de 
medicamentos.

11/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 32

11/05 Reunião para discussão PATE / Anvi-
sa – Parecer de Análise Técnica da Empresa 
 » Número de pessoas beneficiadas: 46

12/05 Reunião em Guarulhos – 292ª  
CCT GRU

12/05 FCE – Assuntos Regulatórios e 
Registros de Medicamentos – Registro de 
Medicamentos Genéricos Assuntos Re-

gulatórios e Registros de Medicamentos 
– Registro de Medicamentos Genéricos

13/05 Palestra FCE – Assimetrias e De-
safios Regulatórios

19/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Regulatório Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

20/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Vacinas da Gripe – Guia EMA
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

22/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Fitoterápicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

23/05 Reunião na Anvisa – COFID –  
Fitoterápicos

25/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 42

27/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 20

27/05 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 02

27/05 Reunião na Anvisa com Gerência 
Geral de Tecnologia de Produtos para 
Saúde – consolidação CP 70/2014

29/05 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
 » Número de pessoas beneficiadas: 80

JUNHO

O grande destaque deste mês foi a 
realização do IV Simpósio Sindusfarma: 
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Novas Fronteiras Farmacêuticas nas Ci-
ências, Tecnologia, Regulamentação e 
Sistema de Qualidade realizado em Bra-
sília. Este importante evento reuniu es-
pecialistas nacionais e internacionais em 
temas variados.

Na ocasião foram lançados pela Ge-
rência de Assuntos Regulatórios dois 
Manuais do Sindusfarma: “Registro de 
Medicamentos Biológicos no Brasil” e o 

“Manual de Boas Práticas no Atendimen-
to ao Consumidor”.

Um trabalho conjunto importante 
que merece destaque foi a avaliação da 
necessidade de revisão do conceito rela-
cionado a marcador para controle de qua-
lidade de medicamentos fitoterápicos.

01/06 Reunião com Grupo de Trabalho 
Vacinas da Gripe
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

09/06 Reunião com Grupo de Trabalho 
Consulta Pública nº 27/2015 – Enquadra-
mento de medicamentos na categoria de 
isento de prescrição – MIPS.
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

11/06 Reunião com Grupo de Trabalho 
Comex
 » Número de pessoas beneficiadas: 21

12/06 Reunião com Grupo de Trabalho 
Fitoterápicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

17/06 Reunião na Anvisa com SUALI  
e Associações da área de produtos  
para saúde

24/06 Workshop Controle de Qualidade 
de IFAV em Brasília – Abordagem Prática 
Workshop Controle de Qualidade de IFAV 

– Abordagem Prática – Organização Abi-
fisa e Anvisa

25/06 Reunião Interentidades e GEAAR / 
Anvisa – Proposta e Revisão RDC 04/09

25/06 Reunião na Anvisa – COFID e Asso-
ciações – Avaliação de guidelines da EMA

25/06 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 02

29 e 30/06 Reunião com o Comitê Farma-
copeia Brasileira – Sede do Sindusfarma

JULHO

O grande destaque foi o lançamento 
do “Manual de Boas Práticas no Aten-
dimento ao Consumidor” em São Paulo 
com uma palestra sobre o Código de De-
fesa do Consumidor.

Os temas Pesquisa Clínica, Altera-
ções Pós-Registro e Harmonização com 
a ICH permaneceram em pauta mas, no-
vos grupos foram criados (Alimentos e 
Hemoderivados) para atender a necessi-
dade de nosso corpo associativo.

Realizamos um seminário com es-
pecialista no modelo dos EUA de re-
gulamentação para a condução de en-
saios clínicos sob o ponto de vista ético 
e regulatório. 

02/07 Seminário: Pesquisa Clínica-Para-
lelo entre a Regulamentação no Brasil e 
Experiências na FDA e Europa

Apresentar o Investigational New 
Drug Application (IND) e documentação 
regulatória exigida trançando um para-
lelo com a documentação exigida na Re-
solução – RDC N° 9, de 20 de fevereiro 
de 2015 – DOU 03 de março de 2015 que 
dispõe sobre o Regulamento para a rea-
lização de ensaios clínicos com medica-
mentos no Brasil.

Conhecer a regulamentação para a 

condução de ensaios clínicos sob o ponto 
de vista ético e regulatório.

Oferecer uma visão geral da normati-
va para a pesquisa clínica na Europa.

Ministrantes:
•	 Juliana Rocha – Farmacêutica-Bio-

química formada pela USP e possui 
mais de 10 anos de experiência em 
assuntos regulatórios internacionais, 
tendo trabalhado no Brasil e nos EUA. 
No Brasil, ela trabalhou em empresas 
como a Janssen, Laboratórios Cristália 
e Weleda. É Gerente Sênior de Assun-
tos Regulatórios na Iroko Pharmaceu-
ticals empresa para a qual trabalha 
desde 2008. Fundada em 2007 a Iroko 
é um novo laboratório farmacêutico 
com sede nos EUA que adquiriu pro-
dutos da Merck e desenvolve uma li-
nha de AINES (anti-inflamatórios não 
esteroides) utilizando nanotecnologia 
com dosagem reduzida. A Juliana ge-
renciou os Investigational New Drug 
Applications (INDs), preparou 2 New 
Drug Applications (NDAs) aprovados 
nos últimos 2 anos e atualmente Ge-
rência a área de assuntos regulatórios 
internacionais para os AINES.

•	 Mercedes Francés – médica especia-
lista em Farmacologia Clínica com 18 
anos de vivência profissional no mer-
cado farmacêutico, com atuação em 
indústria multinacional, na Associação 
Espanhola da Indústria Farmacêutica 
(Farmaindústria), CRO, Hospital e ór-
gãos do governo espanhol. Participou 
através da EFPIA (European Federa-
tion of Pharmaceutical Industries and 
Associations) e da Farmaindústria nos 
comentários às novas propostas le-
gislativas europeias e espanholas em 
matéria de pesquisa clínica. Represen-
tante da Farmaindústria na Agência 
Espanholado Medicamento, Ministé-
rio de Saúde da Espanha, EFPIA, e IMI  
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(Innovative Medicines Initiative). Pro-
fessora e palestrante.

 » Número de pessoas beneficiadas: 56

03/07 Reunião Plenária de Assuntos 
Regulatórios com a presença da Drª Mô-
nica da Luz Carvalho Soares, especialis-
ta em Regulação e Vigilância Sanitária, 
coordenação da Farmacopeia Brasileira 

– COFAR/SUMED/Anvisa. Apresentação 
dos assuntos tratados no World Health 
Organization’s 5th International Meeting 
of World Pharmacopoeias, bem como 
expor os avanços da consulta pública que 
trata das Boas Práticas Farmacopeicas.
 » Número de pessoas beneficiadas: 101

06/07 Reunião Conjunta Sindusfarma – 
Abimip – Consulta Pública nº 18/2015
 » Número de pessoas beneficiadas: 80

07/07 Reunião Técnica com Grupo de 
Trabalho Hemoderivados

 » Número de pessoas beneficiadas: 06

07/07 Reunião com Grupo de Trabalho 
Alimentos
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

08/07 Reunião Técnica com Grupo de Tra-
balho Hemoderivados com a presença da Drª 
Laura Castanheira – Hemobrás / Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 09

13/07 Reunião Técnica Anvisa e Entidades 
– CP 18/2015 – Alterações de Pós-Regis-
tro de Medicamentos – Hotel Radisson
 » Número de pessoas beneficiadas: 188

17/07 Reunião técnica com Dr. Renato 
Porto – Diretoria de Regulação Sanitá-
ria (Direg) – com o objetivo de compar-
tilhar os resultados da reunião da ICH 
ocorrida em junho no Japão com a parti-
cipação da Anvisa

 » Número de pessoas beneficiadas: 100

20/07 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 71

20/07 Reunião apresentação CNPq, so-
bre convênio com a Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 24

22/07 Reunião com Grupo de Trabalho 
Regulatório Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

24/07 Palestra sobre o Código de Defe-
sa do Consumidor e Lançamento Manual 
para Atendimento ao Consumidor aplica-
do à indústria Farmacêutica
 » Número de pessoas beneficiadas: 70

22/07 Reunião Grupo de Trabalho Far-
macovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

29/07 Reunião Prévia com Grupo de Tra-
balho FV Vacinas
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

30/07 Reunião com o presidente, Sr. Cel-
so Scaranello da REMESP – Rede Metro-
lógica do Estado de São Paulo.

31/07 Reunião Plenária de Assuntos  
Regulatórios 
 » Número de pessoas beneficiadas: 70

31/07 Reunião Farmacovigilância para 
revisão dos guias de Farmacovigilância 
da Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

AGOSTO

O destaque no mês de agosto foi um 
seminário para avaliar a necessidade de 

revisão da regulamentação sobre EET – 
Encefalopatia Espongiforme Transmissí-
vel – mal da vaca louca. 

Outros dois importantes encontros 
abordaram a substituição de estudos em 
animais por métodos alternativos in vitro 
e a parceria da Anvisa com o CNPq para 
avaliação Ad hoc dos registros de medi-
camentos novos.

05 e 06/08 Participação no Fórum de 
Biossimiares em Brasília.

05/08 Cerimônia de posse do Diretor Pre-
sidente da Anvisa – Dr. Jarbas Barbosa

10/08 I Sessão dos Diálogos Interna-
cionais em Regulação Sanitária – Setor 
Produtivo – Patricia Pereira Oliveira 
Tagliari – Assessora-Chefe de Assun-
tos Internacionais

11/08 Reunião Prévia Grupo de Trabalho 
Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 03

12/08 Aula: Registro de Medicamentos 
Novos e Biológicos – no Curso de Espe-
cialização em Medicina Farmacêutica no 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Institu-
to Sírio-Libanês.

12/08 Seminário Valor Inovação Indús-
tria Farmacêutica Brasileira

13/08 Aula: Registro de Medicamentos 
Similares e Genéricos – no Curso de Es-
pecialização em Medicina Farmacêutica 
no Instituto de Ensino e Pesquisa do Ins-
tituto Sírio-Libanês.

17/08 Sírio-Libanês: 13º Fórum de Ética 
em Pesquisa Clínica

18/08 Reunião Pesquisa Clínica – en-
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contro com a Conep com a presença do 
Dr. Jorge Venâncio
 » Número de pessoas beneficiadas: 43

18/08 Seminário: Regulamentação para 
produtos de origem animal – Encefalo-
patia Espongiforme Transmissível (EET)

Apresentar a evolução da regulamen-
tação internacional no controle da Ence-
falopatia Espongiforme Bovina;

Avaliar a regulamentação brasileira 
em relação às normativas internacionais.

Ministrante:
•	 Prof. Marco Antonio Stephano

Departamento de Tecnologia Bioquí-
mico-Farmacêutica da USP

Graduado em Medicina Veterinária 
pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (1985), mestrado em Farma-
cologia pela Universidade Estadual de 
Campinas (2000) e doutorado em Tec-
nologia Bioquímico Farmacëutica pela 
Universidade de São Paulo (2005). Foi 
Pesquisador Científico do Instituto Bu-
tantan, onde ocupou o cargo de Diretor 
de Serviço de Garantia de Qualidade. 
Teve como linha de pesquisa: validação 
de processos biotecnológicos, desenvol-
vimento e produção de soros antivene-
nos, purificação de proteína e escalona-
mento de processos produtivos de soros 
e vacinas. Por oito anos foi presidente 
da Comissão Interna de Biossegurança 
se desligando em 30 de março de 2007. 
Atualmente é professor doutor da Uni-
versidade de São Paulo. Tem como linha 
de pesquisa temas ligados a bioquímica 
e imunologia aplicada, com ênfase em 
purificação de proteínas em larga esca-
la, produção de imunobiológicos (soros 
e vacinas), estudos sobre adjuvantes 
para vacinais, sistema de “delivery” para 
produtos biológicos com ênfase em na-
nobiotecnologia, validação de processos 
biotecnológicos e cultura de células para 

produção de biofármacos e validação de 
processo para remoção viral de produ-
tos biotecnológicos. No Departamento 
de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da USP é responsável pelo Laboratório 
de Imunobiológicos e Biofármacos. É 
professor das disciplinas de Supervi-
são Industrial e Garantia da Qualidade e 
Tecnologia de Soros e Vacinas no curso 
de gradução e Estratégias e Gerência-
mentos de Processos Farmacêuticos e 
Biotecnológicos e Biossegurança Apli-
cada a Produção de Biomedicamentos e 
Biofármacos Derivados de Organismos 
Geneticamente Modificados na pós-

-graduação. Em 2008 se tornou asses-
sor ad hoc da Fapesp, em 2009 passou a 
fazer parte do Comitê Técnico Temático 
de Produtos Biológicos da Farmacopeia 
Brasileira junto à Anvisa, em 2012 mem-
bro do Board on Global Health, Institute 
of Medicine of The National Academies 
em Washington, EUA, e em 2013 pas-
sou a ocupar a cadeira de número 17 da 
Academia Nacional de Farmácia, sendo 
empossado em 23 de fevereiro de 2013.
 » Número de pessoas beneficiadas: 72

19/08 Reunião com a COFID / Anvisa – Ta-
bela HPUS – Medicamentos Dinamizados

21/08 Reunião Grupo de Trabalho Far-
macovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 53

24/08 Reunião Plenária de Assuntos Re-
gulatórios com a presença da Profª Lucie-
le Flueter Winter / USP palestrando sobre 

“Métodos alternativos pelo Concea”
 » Número de pessoas beneficiadas: 63

26/08 Reunião Grupo de Trabalho Far-
macovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 09

26 e 27/08 Reunião com o Comitê Farma-
copeia Brasileira – Sede do Sindusfarma

31/08 Encontro Anvisa e Setor Regulado 
| Transferência de Titularidade | Novas 
RDCs da CP 04/2015
 » Número de pessoas beneficiadas: 82

SETEMBRO

Em destaque a realização do II Fórum 
de Ensaios Pré-Clínicos e apresentação 
aos associados do Sistema Vicomex – Ane-
xação de Documentos – Anvisa – Inicio da 
Sistemática juntos aos postos locais de de-
sembaraço de mercadorias importadas. 

08/09 Reunião Grupo de Trabalho Vaci-
nas (Guias)
 » Número de pessoas beneficiadas: 03

09/09 Reunião Grupo de Trabalho Regu-
latório Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

16/09 Reunião entidades parâmetros 
para adequação de fitoterápicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 35

17/09 Reunião Técnica com Dr. Marcelo 
Moreira / GPBIO / Anvisa

18/09 Reunião na Anvisa com GRMED E 
GGMED – Principais Motivos de Indeferi-
mento de Processos de Registro de Me-
dicamentos Genéricos e Similares entre 
janeiro e julho / 2015. 

21/09 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 40

23/09 Reunião Grupo de Trabalho Far-
macovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 02
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23/09 II Fórum de Ensaios Pré-Clínicos
Analisar e debater a metodologia utili-

zada para a avaliação pré-clínica de fárma-
cos e medicamentos, através de métodos 
com uso de animais e métodos alternativos.

Debater os conceitos e benefícios 
advindos da racionalização de uso de ani-
mais e do uso de métodos in vitro, ex vivo 
e in silico.

Ministrantes:
•	 Cleila Bosio – Especialista da ABDI
•	 Lauro Moretto – Presidente ANF
•	 Lucile Winter – Coordenadora Câma-

ra Permanente de Métodos Alterna-
tivos do Concea

•	 Marcelo M. Morales – Diretor de Ci-
ências Agrárias, Biológicas e da Saú-
de do CNPq

•	 Ludmila Rios – Especialista em Regu-
lação e Vigilância Sanitáriada Anvisa

•	 Carolina Reis – Diretora de novos 
Negócios CELLSEQ – in vitro and in 
silico solutions

•	 Lúcio de Freitas – Pesquisador CNPEN
•	 Maíra Velez – Vice-Presidente da Co-

missão de Proteção e Defesa Animal 
da OAB – São Paulo

•	 Joel Majerowicz – Assessor da Dire-
toria de Coordenação e Articulação 
do Sistema Nacional de Vigilância Sa-
nitária ANVISA

•	 Luiz Henrique – Coordenador-Geral 
de Biotecnologia e Saúde do MCTI

•	 Número de pessoas beneficiadas: 84

25/09 Reunião Plenária de Assuntos Re-
gulatórios com a presença do Prof. Dr. Mi-
chele Vitolo/ USP e o lançamento do livro 
de Biotecnologia Farmacêutica: Aspectos 
sobre Aplicação Industrial.
 » Número de pessoas beneficiadas: 94

28/09 Workshop: Anexação de Docu-
mentos – Anvisa – Inicio da Sistemática 
juntos aos postos locais de desembaraço 

de mercadorias importadas.
 » Número de pessoas beneficiadas: 58

29/09 Workshop sobre Equivalência e 
Extratos Vegetais – Anvisa e Sobrafito

OUTUBRO

A realização do seminário: Avaliação 
de Qualidade do Sistema de Farmacovigi-
lância foi o destaque do mês de outubro. 
O objetivo principal era apresentar as di-
ficuldades das empresas e alinhar as ex-
pectativas junto às autoridades sanitárias. 
No mesmo mês realizamos um seminário 
para atender à classe médica que trabalha 
com informações científicas e farmacovi-
gilância nas indústrias farmacêuticas.

01/10 Reunião com Grupo de Trabalho 
de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 29

06/10 Seminário: Avaliação de Qualidade 
do Sistema de Farmacovigilância

Discutir a qualidade das informações 
de Farmacovigilância nos relatos individu-
ais: impactos regulatórios e Corporativos.

Ministrantes:
•	 Dr. Adalton Ribeiro – farmacêutico-

-bioquímico, graduado pela FCF-USP, 
especialista em Gestão de Vigilância 
Sanitária IEP/HSL – Anvisa – Mi-
nistério da Saúde, diretor técnico do 
Núcleo de Farmacovigilância do Cen-
tro de Vigilância Sanitária CVS-SP e 
membro executivo da Comissão de 
Farmacologia da Secretaria de Es-
tado da Saúde SES/SP. Professor de 
Pós-graduação na área de Farma-
coepidemiologia e Gerênciamento de 
Riscos de Medicamentos.

•	 Adriana Barbosa da Silva Saes – con-
sultora. É bacharel e licenciada em 
Química pela Universidade Macken-

zie, com especialização em Gestão 
da Qualidade e MBA em Gestão de 
Pessoas, ambos pela Faculdade 
Oswaldo Cruz. Atuou mais de 15 anos 
na indústria farmacêutica, tendo lide-
rado equipes de Controle e Garantia 
da Qualidade e Projetos. Atualmente 
é sócia consultora da empresa B&S 
Negócios e Serviços Administrativos, 
com foco em projetos, treinamentos 
e auditorias da qualidade.

•	 Hilton Oliveira dos Santos Filho – Pos-
sui graduação em Biomedicina pela 
Universidade de Santo Amaro (1979), 
graduação em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Jundiaí (1992) ,Residên-
cia Médica(R1) em moléstias infeccio-
sas e parasitárias pelo Instituto Emílio 
Ribas, especialização em Homeopatia 
pelo IBEHE-UNIERP, mestrado em 
Clínica Médica com progressão auto-
mática para o doutorado pela Univer-
sidade Estadual de Campinas (2008). 
Doutorando em Clínica médica pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(2013). (Texto informado pelo autor)

•	 Márcia Gonçalves de Oliveira – Es-
pecialista em Regulação e Vigilância 
Sanitária – Gerente da Gerência de 
Análise e Avaliação do Risco – GEA-
AR/GGMON/Anvisa

 » Número de pessoas beneficiadas: 105

08/10 Reunião na Anvisa com Dra. Daniela 
Cerqueira – GPBIO – Proposta Sindusfar-
ma – Intensificação de FV para Vacinas – 
atualização de cepas das vacinas influenza

10 a 13/10 Palestra sobree Alterações 
Pós-Registro de medicamentos no XVIII 
Congresso Farmacêutico de São Paulo

19/10 Reunião com Grupo de Trabalho 
Farmacovigilância Local
 » Número de pessoas beneficiadas: 39
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20/10 Reunião com o Grupo de Trabalho 
Comex.
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

22/10 Reunião discussão do Guia n°1 
– Relatório sumário de validação de pro-
cesso de fabricação de medicamentos
 » Número de pessoas beneficiadas: 61

22/10 Reunião para Discussão do Guia nº 
03 – para desfechos para estudos clíni-
cos de medicamentos biológicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 80

23/10 Reunião com Grupo de Trabalho 
para discussão do PATE – Parecer de 
Análise Técnica
 » Número de pessoas beneficiadas: 87

24/10 Reunião com o conselho Consulti-
vo REMESP – Rede Metrológica do Esta-
do de São Paulo

26 e 27/10 Workshop: Global Perspec-
tives Related to Pharmacovigilance and 
Medical Writing – Introdução da Indústria 
Farmacêutica para Médicos

Oferecer uma visão geral sobre as 
oportunidades para médicos na indústria 
farmacêutica, descrevendo as Autorida-
des Regulatórias nos Estados Unidos e 
Europa, bem como os processos envolvi-
dos no desenvolvimento de medicamen-
tos e de Farmacovigilância.

Ministrante:
•	 Dr. Timothy Allen – A contributor in Im-

mune Oncology, combination therapy, 
ADC, and Global Pharmacovigilance 
arena. An ex-fellow at FDA and CIOMS. 
A trained MD in medicine and oncolo-
gy. A junior member of CIOMS working 
group. A MD (trained in Oncology and 
Medicine), PhD in Epidemiology and 
biostatistics. Clinical leadership and 
core competency of more than 14 ye-

ars in R & D as well as clinical practice 
in Oncology and Medicine. Global lea-
dership with a Domestic focus. Profi-
cient in IND, NDA, BLA, and Early De-
velopment into Launching with a vast 
proven track record of consistent su-
cess (Herceptin, Avastin, multiple TKI’s, 
AntiCTLA4’s, PD-1’s, ADC’s, cyclin- 
dependent kinase (CDK) inhibitor as 
well as Vaccines in Oncology). Medical 
Oncology, Immuno-Oncology, Combi-
nation therapy for solid and Liquid tu-
mors, biomarkers in immunotherapy 
and oncology are a selection of under-
satandings. Drug Safety, surveillance, 
and signaling, Global Pharmacovi-
gilance, notified bodies’ negotiation 
and responses. REMS development/
initiation/observation, Clinical Deve-
lopment, Medical Affairs, as well as 
product acquisition are to name a few 
core área of success. Limited M & A ac-
tivities in combination therapy, Clinical 
joint ventures, IP, biopharma BPO, and 
benchmark research into launching 
are to be mentioned. Providing clinical 
and legal advise in regulatory and IP to 
clients has been a mentioned servis-
se commodity. Author of textbooks in 
Global Pharmacovigilance, clinical On-
cology, and Immune-Oncology in tre-
atment of Malignancies.

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

30/10 Reunião Plenária de Assuntos Re-
gulatórios com a presença do Dr. Gabriel 
Carvalho, Coordenador de saúde e segu-
rança da Senacon – Secretaria Nacional 
do Consumidor do Ministério da Justiça.
 » Número de pessoas beneficiadas: 92

NOVEMBRO

Neste mês a Gerência de Assuntos 
Regulatórios do Sindusfarma foi convi-

dada para palestrar no Peru comparti-
lhando a experiência de implantação da 
regulamentação de Farmacovigilância no 
Brasil com técnicos especialistas da DI-
GEMID. Além disso, ofereceu curso para 
profissionais da indústria sobre Farma-
covigilância e Registro de medicamentos 
biológicos no Brasil.

Um importante seminário sobre 
Doenças Negligenciadas com a parti-
cipação da Anvisa apresentou os re-
quisitos desde a etapa de pesquisa clí-
nica até o registro do medicamento e a 
previsão de priorização desta análises 
para esta categoria.

Outro encontro técnico abordou, no 
auditório do Sindusfarma, o tema de Tec-
novigilância – Vigilância pós-comerciali-
zação dos produtos para saúde.

03/11 Reunião com o Grupo de Trabalho 
FarmaSAC
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

03/11 Reunião Grupo de Trabalho Con-
sulta Pública nº 86/2015 sobre o Regu-
lamento Técnico Mercosul – Modelo de 
Certificado de Venda Livre (CVL) para 
exportação extrazona de produtos de hi-
giene pessoal, cosméticos e perfumes
 » Número de pessoas beneficiadas: 08

05/11 Reunião Plataforma Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 04

06/11 Seminário: Doenças Negligencia-
das com a presença da Anvisa

Um dos principais objetivos deste 
encontro é demonstrar o interesse do 
Ministério da Saúde e Anvisa por medi-
camentos para o tratamento das doen-
ças negligenciadas;

Conhecer as possíveis categorias de 
enquadramento para registro destes me-
dicamentos bem como, a possibilidade de 
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priorização da análise destes processos.
Apresença de um especialista da 

CMED complementa a programação 
com a apresentação das tratativas e 
como proceder. 

Ministrantes:
•	 Mariana Marins Gradim – Gerência de 

Avaliação de Eficácia e Segurança de 
Medicamentos Sintéticos

•	 Claudiosvam Martins Alves Souza – 
Gerência de Avaliação de Eficácia e Se-
gurança de Medicamentos Sintéticos

•	 Miriam Motizuki – Coordenação de 
Pesquisa Clínica em Medicamentos e 
Produtos Biológicos

•	 Priscila Gebrim – Câmara de Regula-
ção do Mercado de Medicamentos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 61

09/11 Reunião Grupo de Trabalho Con-
sulta Pública 09/2015 – Alimentos de 
Transição para Lactentes e Crianças de 
primeira infância
 » Número de pessoas beneficiadas: 02

09/11 Reunião Extraordinária como Gru-
po de Trabalho de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 20

10/11 Reunião com o Comitê Farmaco-
peia Brasileira – em Brasília – Anvisa

12/11 Reunião com o Grupo de Trabalho 
de Farmacovigilância
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

13/11 Reunião com o Grupo de Traba-
lho para discussão do Guia para desfe-
chos para estudos clínicos de medica-
mentos oncológicos
 » Número de pessoas beneficiadas: 12

13/11 Reunião Extraordinária com o 
Grupo de Trabalho de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 06

16/11 Treinamento do Sistema NDS com 
a presença da Anvisa
 » Número de pessoas beneficiadas: 74

17 a 19/11 Lima / Peru: LATFAR – Con-
greso Internacional en Industria Farma-
céutica Perú 2015, respecto al curso de 
Farmacovigilancia

18/11 Reunião PROCOMEX – Reunião 
de Mapeamento de Medicamentos

24/11 Reunião com o Grupo de Trabalho 
de Farmacovigilância Regional
 » Número de pessoas beneficiadas: 02

25/11 Reunião Tecnovigilância com a pre-
sença da Drª Maria Glória Vicente – Equipe 
de Tecnovigilância – GEAAR / GGMON / 
Anvisa, para apresentação do processo de 
trabalho atual de tecnovigilância
 » Número de pessoas beneficiadas: 59

26/11 Workshop sobre a implementa-
ção da RDC 09/2015 na Anvisa / COPEC 

– Dra. Patrícia Andreotti – Apresentação 
pelo Sindusfarma do comparativo entre 
a regulamentação brasileira, americana 
e europeia.

27/11 Reunião Plenária de Assuntos Re-
gulatórios com a palestra da Dra. Patrícia 
Fukuma sobre Legislação de Biossegu-
rança no Brasil
 » Número de pessoas beneficiadas: 68

30/11 Reunião com o Grupo de Trabalho 
Comex
 » Número de pessoas beneficiadas: 12

DEZEMBRO

Foram realizados dois encontros 
técnicos de grande relevância no mês 
de dezembro: Seminário: Atualizações 

e Perspectivas sobre Medicamentos 
Biossimilares e reunião Sindusfarma em 
conjunto Abraco e Conep sobre o tema: 
Estudos Observacionais. 

No mês de dezembro teve a publi-
cação definitiva com a substituição dos 
estudos clínicos nas alterações de cepas 
das vacinas de gripe pela Farmacovigi-
lância ativa – proposta Sindusfarma.

03/12 Reunião com Grupo de Trabalho 
Vacinas Influenza
 » Número de pessoas beneficiadas: 11

04/12 Reunião com Grupo de Trabalho 
de Pesquisa Clínica
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

07/12 Seminário: Atualizações e Perspec-
tivas sobre Medicamentos Biossimilares

Conhecer os processos de registro 
de medicamentos biológicos e biotecno-
lógicos no Brasil e em outras Agências 
internacionais. 

Apresentar a experiência de registro 
dos primeiros medicamentos biossimila-
res no Brasil e a experiência de registro 
na FDA.

Ministrantes:
•	 Daniela Marreco Cerqueira – Gerente 

de Produtos Biológicos – GPBIO/SU-
MED/Anvisa.

•	 Antônio Fernando Ribeiro Morei-
ra – Professor Antonio R. Moreira 
é especialista em biotecnologia co-
nhecido e respeitado em biopro-
cessamento de cultura de células 
e fermentação. Ele possui licencia-
tura em engenharia química pela 
Universidade do Porto, Portugal e 
mestrado e doutorado na Univer-
sidade da Pensilvânia. Dr. Moreira é 
vice-reitor de Assuntos Acadêmicos 
da Universidade de Maryland, Bal-
timore County (UMBC), onde ocupa 
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o cargo de Professor de Química, 
Bioquímica e Engenharia Ambiental. 
Antes de ingressar na UMBC, Dr. 
Moreira passou dez anos no setor 
privado, mantendo altos cargos de 
gestão técnica como na Internatio-
nal Flavors and Fragrances, Inc. e 
Schering-Plough Corporation (agora 
Merck & Co.). Na Merck, ele foi res-
ponsável pela equipe de desenvolvi-
mento do processo de fermentação 
que trouxe interferon alpha para o 
mercado com a aprovação pelo FDA 
e muitas outras agências regulado-
ras internacionais.

Dr. Moreira é consultor de um 
número de empresas de biotecno-
logia no desenvolvimento de pro-
cessos, conformidade regulamentar 
e CGMP, e validação de instalações e 
processos. Ele tem um programa de 
pesquisa ativa atualmente com foco 
na produção de produtos biológicos 
por meio de novos processos de 
cultura de células de mamíferos, in-
cluindo questões relacionadas com 
a ciência regulatória.

•	 Sheldon Edward Broedel Júnior – É 
um dos fundadores da Athena ES, 
Inc. e serviu como CEO / CSO des-
de o início da empresa, em 1994. Ele 
também detém uma posição como 
Associado de Pós-Graduação e Dire-
tor do Programa de Instrutor para o 
MPS em Biotecnologia na UMBC onde 
ensina na graduação cursos sobre 
empreendedorismo em tecnologia. 
Dr. Broedel tem doutorado e mes-
trado pela Universidade de Maryland 
Baltimore County em Microbiana e 
Genética Molecular e sua licenciatura 
em Biologia na Universidade Estadu-
al de Nova York em Geneseo. Ele tem 
28 anos de experiência industrial, que 
incluiu posições em Martin Marietta 
Laboratories, Dorlin Pharmaceuticals, 
Inc. (anteriormente ChekTec Corpo-
ration) e Athena Ciências Ambientais, 
Inc., bem como 8 anos de experiência 
de pesquisa acadêmica. Dr. Broedel 
e sua equipe de desenvolvimento e 
receberam onze prêmios por seu tra-
balho com as doenças infecciosas, de 
biotecnologia e produtos ambientais 

e testes de diagnóstico. Sua expertise 
e experiência inclui microbiologia, ge-
nética, biologia molecular, imunoquí-
mica, bioquímica e enzimologia, des-
coberta de drogas e triagem de alto 
rendimento, a fermentação e desen-
volvimento de processos e fabricação 
de GLP / GMP de produtos biológicos.

 » Número de pessoas beneficiadas: 94

08/12 Curso de Faramcovigilância na 
HALEXISTAR – Goiânia – GO

09/12 Reunião Sindusfarma em conjun-
to Abraco e Conep sobre o tema: Estudos 
Observacionais – Comissão de Ética em 
Pesquisa Clínica com a presença do Dr. Jor-
ge Venâncio e Dr. José Humberto Fregnasi
 » Número de pessoas beneficiadas: 69

09/12 Reunião na Anvisa com Drª Daniela 
Cerqueira – Gerente de Produtos Biológi-
cos – GPBIO – sobre Vacinas Influenza

15/12 Reunião na Anvisa com as Asso-
ciações da área deprodutos para saúde. 
Anvisa apresentou dados do ano de 2015.
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GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES

REUNIÕES PLENÁRIAS MENSAIS

Preferencialmente na última sexta-feira de cada mês (de 
janeiro a novembro) são realizadas as Reuniões Plenárias de 
Assuntos Regulatórios. Nas reuniões são apresentadas as re-
gulamentações publicadas no período e os esclarecimentos ne-
cessários para seu cumprimento pelo setor regulado.

Nome N° Participantes

Alimentos 08

Biológicos – desfechos para 
estudos clínicos Guia nº 03

80

CNPq, sobre convênio com a Anvisa 24
COMEX 101
Consolidação ICH 05
Consulta Pública 19/15 – Alergênicos 04
Farmacovigilância – Artigos 09
Farmacovigilância Local 460
Farmacovigilância Regional 19
FarmaSAC 80
Fitoterápicos 79
Hemoderivados 25
ICH – Farmacovigilância 23
ICH – Pesquisa Clínica 17
MIPS – Consulta Pública nº 27/15 22

Oncológicos – Guia para desfechos para 
estudos clínicos de medicamentos

12

PATE – Parecer de Análise 
Técnica da Empresa – Anvisa

133

Perguntas Frequentes / 
COIFA – Coordenação de Insumos Ativos

21

Pesquisa Clínica 406
Pós-Registro – Consulta Pública nº 18/2015 590

Regulamento Técnico Mercosul – Modelo 
de Certificado de Venda Livre (CVL) para 
exportação extrazona de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes – Consulta Pública nº 86/2015

08

Regulatório Regional 40

Sobre o Curso ISoP/Training 
course in Brazil

04

Sumário de validação de processo de 
fabricação de medicamentos – Guia n° 1

61

Tecnovigilância 59

Transferência de Titularidade 
– Consulta Pública nº 04 –

88

Treinamento do Sistema NDS 
com a presença da Anvisa

74

Vacinas da Gripe 32
Vacinas Farmacovigilância 10

TOTAL 2.494

Data Participantes

06/02 (Janeiro) 85
27/02 70
25/03 63
28/04 67
29/05 80
03/07 (Junho) 101
31/07 70
24/08 63
25/09 94
30/10 92
27/11 68

TOTAL 854
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PARCERIA COM A ANVISA e 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

•	 Número de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 3.750
•	 Número de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 402
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 4.018

Tabela de acompanhamento 
de métricas da Conep

Avaliação do Guia – Perguntas e 
respostas da RDC 60/2014

Consolidado Final Guias ICH – 
Assuntos Regulatórios Sindusfarma

PATE – Parecer de Avaliação 
Técnica Empresa

SUMED – Programa Gestão da 
Qualidade – Previsibilidade – Exigências 

gerências

RESULTADOS OBTIDOS

O departamento deverá descrever de 
forma breve os resultados obtidos no de-
correr do ano.

Os resultados deverão ser baseados nos 
objetivos primários, descritos neste relatório 
como Objetivos do departamento e nos ob-
jetivos secundários, não descritos aqui, mas 
apontados nas descrições das atividades.

Gerência de Assuntos Regulatórios

Número de Pessoas Beneficiadas

Número de participantes em grupos de trabalho, reuniões plenárias e workshops
Período: 2015

Fonte: Livro de presença do Sindusfarma

62%Grupos
de trabalho

21%Reuniões

plenárias

17%
Workshops

Total de participantes: 4.018
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Várias consultas 
públicas da Anvisa 

mereceram a atenção 
da Gerência, entre elas a 
de substâncias sujeitas 

a controle especial.”
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gerências

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir o relatório da Área de Boas Práticas 
e Auditorias Farmacêuticas, contendo as principais atividades 
desenvolvidas em 2015.

Estas atividades incluem as reuniões com os associados 
para discussão de consultas públicas recém-publicadas, reuni-
ões com a GGINP-Anvisa, GGMED-Anvisa para apresentação e 
atualização dos procedimentos envolvendo a Agência e o setor 
regulado nos seus diversos temas e normas. 

Inclui também reuniões realizadas com os associados e a 
Anvisa para discussão das normas já existentes, cujo objetivo 
é aperfeiçoar, racionalizar e flexibilizar os regulamentos atuais. 
Exemplo disto são as Consultas Públicas CP 005/2015 – Con-
trole das substâncias sujeitas a controle especial, bem como dos 
medicamentos que as contenham, em centros de Equivalência 
Farmacêutica e centros de Biodisponibilidade/Bioequivalência, 
CP 010 a 015/2015 – Proposta de internalização do método a 
Farmacopeia Mercosul, Consulta Pública nº 20/2015 – Geren-
ciamento dos resíduos de serviços de saúde, Consulta Pública nº 
60/2015 – Método geral: Difração de raios X , bem como os tra-
balhos junto à Anvisa para flexibilização das condições de área 
segregada da RDC nº 17/2010, de acordo com a proposição feita 
pelo Sindusfarma e empresas associadas. 

boas práticas 
e auditorias 

farmacêuticas
Gerente Jair Calixto
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Apesar da diversidade de temas, alguns deles podem ser 
desenvolvidos e trabalhados entre as entidades da indústria, 
atacado e varejo, de modo a unir esforços para possibilitar be-
nefícios que atendam ao setor como um todo. Esta prática está 
sendo desenvolvida no tema Rastreabilidade e no Descarte de 
Resíduos de Medicamentos domiciliares.

A Gerência BPA também tem atuação em outros assuntos, 
específicos e importantes para o setor, como Patrimônio Ge-
nético, cujas reuniões ocorrem no IBAMA/MMA. O tema meio 
ambiente tratado na FIESP também fez parte da agenda de 
acompanhamento da gerência BPA, assim como os assuntos 
da Farmacopeia Brasileira, na Anvisa.

Adicionalmente, a área de BPA elabora e edita livros técnicos 
sob os mais variados temas de interesse dos profissionais da 
indústria, como Boas Práticas de Fabricação, Excipientes, Va-
lidação, Estudos de Estabilidade, Qualificação de Fornecedores 
de Insumos, Qualificação de Fornecedores de Materiais de Em-
balagem, Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Trans-
porte, Cadeia Fria, entre outros.

Faz parte do escopo da área a realização de Workshops e 
eventos técnicos para atualização do corpo associativo do Sin-
dusfarma. Diversos eventos são realizados anualmente sob os 
importantes temas que compõem o amplo universo técnico-
regulatório da indústria farmacêutica. Estes eventos têm o 
propósito de promover a atualização conforme os avanços que 
ocorrem no exterior.

Atividade importante que atrai benefício indireto para a 
qualidade dos medicamentos, o Prêmio Sindusfarma de Qua-
lidade de Fornecedores da Indústria movimenta milhares de 
pessoas e centenas de fabricantes e prestadores de serviços 
da indústria em diversas categorias, no intuito de, ao final do 
certame, em festa grandiosa, obter o troféu que o classificará 
o melhor fornecedor em cada categoria de atuação. 

Na rotina do dia-a-dia, além das diversas reuniões desenvolvi-
das, é prestado serviço de atendimento às dúvidas dos associados 
da entidade, tanto por e-mail, como por telefone ou presencialmente.

O relatório a seguir proporcionará mais detalhes sobre 
estas atividades. 

Cordialmente,

Jair Calixto
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

Prover aos associados informações técnico-regulatórias, relativas aos regulamen-
tos nacionais e internacionais, bem como identificar os temas técnicos de interesse 
para atualização dos profissionais da indústria.

OBJETIVOS

•	 Discutir as legislações que afetam a Indústria Farmacêutica nas áreas de qualidade, 
produção, meio ambiente, armazenagem e transportes;

•	 Propor elaboração de temas atuais de interesse ao setor industrial farmacêutico 
baseado na legislação inovadora e nas práticas operacionais das empresas, visan-
do à composição de linhas técnicas de apoio aos profissionais farmacêuticos;

•	 Propor temas inovadores do ponto de vista técnico para a viabilização de 
workshops internacionais a serem apresentadas a todos os profissionais do se-
tor 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 de-
mandas futuras para auxiliar as empresas em tais discussões;

•	 Organizar eventos e workshops internacionais para atualização dos profissionais das 
empresas, relativamente aos assuntos técnico-regulatórios de interesse das empresas.

•	 Coordenar a organização do Prêmio Sindusfarma de Qualidade;
•	 Elaborar textos e livros técnico-regulatórios sobre os temas que envolvem Quali-

dade, Produção, Meio ambiente, Logística e demais temas regulatórios relaciona-
dos com as questões técnicas da indústria.

PÚBLICO-ALVO

Colaboradores das empresas associadas, das áreas de Qualidade, Produção, De-
senvolvimento de Produtos, Assuntos Regulatórios, Meio Ambiente, Logística.

Destina-se também, às empresas não associadas e aos profissionais do mercado 
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.

gerências

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

JANEIRO

07/01 Reunião dos especialistas em TI 
para discussões referentes à Implanta-
ção do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Brasília/DF.

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa.

13/01 Reunião Rastreabilidade – 
Entidades da Cadeia Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da 
Cadeia Farmacêutica para discutir sobre 
Homologação de Fornecedores de Banco 
de Dados para a implantação do sistema 
nacional de controle de medicamentos 
e os mecanismos e procedimentos para 
rastreamento de medicamentos na ca-
deia dos produtos farmacêuticos, com a 
participação das entidades do atacado, 
varejo e indústria.

15/01 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas e de entidades da indústria 
para discutir sobre o status da Implantação 
da Logística Reversa de Medicamentos.

21/01 Reunião do Comitê da Implantação 
do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Anvisa
Participação da Gerência de BPAF na reu-
nião realizada na Anvisa do Comitê da Im-
plantação do Sistema Nacional de Contro-
le de Medicamentos, criado pela Portaria 
nº 176, de 10 de fevereiro de 2014.
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FEVEREIRO

03/02 Reunião Rastreabilidade – 
Entidades da Cadeia Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da 
Cadeia Farmacêutica para discutir as 
estratégias para o ano de 2015 sobre a 
implantação do sistema nacional de con-
trole de medicamentos e os mecanismos 
e procedimentos para rastreamento de 
medicamentos na cadeia dos produtos 
farmacêuticos, com a participação das 
entidades do atacado, varejo e indústria.

04/02 2ª Reunião de Atualização de 
Informações sobre os Processos de 
Trabalho Desenvolvidos pela CPROD-Anvisa

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa com o obje-
tivo de revisar os procedimentos pro-
posto pela GGINP para a a Inspeção de 
Produtos de Saúde, os procedimento são 
harmonizados e utilizados por todos os 
membros do Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária.

04 e 05/02 Reunião do Comitê da 
Implantação do Sistema Nacional de 
Controle de Medicamentos – SNCM – Anvisa

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa do Comitê da 
Implantação do Sistema Nacional de Con-
trole de Medicamentos, criado pela Porta-
ria nº 176, de 10 de fevereiro de 2014.

10/02 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas para discutir sobre o atual 
cenário relativo à falta de energia e água.

10 a 12/02 PDA-PIC/S Training Course
Participação da Gerência de BPAF no 

Treinamento sobre Boas Práticas de Fa-
bricação de Insumos Ativos realizado na 
Sede da Anvisa pela PICs.

19/02 Reunião Entidades da  
Indústria Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da 
Indústria Farmacêutica para discutir o 
Guia de implantação da Rastreabilidade – 
Parte da indústria.

25/02 Reunião dos especialistas em TI 
para discussões referentes à Implantação 
do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Brasília – DF

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa.

26/02 Reunião Rastreabilidade – 
Entidades da Cadeia Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da Ca-
deia Farmacêutica para discutir os anda-
mentos da implantação do sistema nacional 
de controle de medicamentos e os meca-
nismos e procedimentos para rastreamen-
to de medicamentos na cadeia dos produtos 
farmacêuticos, com a participação das enti-
dades do atacado, varejo e indústria.

MARÇO

30 e 31/03 Workshop Auditoria de 
Fornecedores – Teoria e Prática 

Considerando a importância para o 
setor industrial farmacêutico do proces-
so de qualificação de seus fornecedores, 
foi realizado workshop que contou com 
a participação da Sra. Ana Maria da Pe-
nha Braguim Pellim especialista em au-
ditorias para treinar os profissionais para 
atuarem como auditores no processo de 
qualificação de fornecedores. 
 » Total de pessoas beneficiadas: 42

06/03 1a Campanha de orientação sobre 
resíduos de medicamentos descartados 
pelo consumidor 

Participação da Gerência de BPAF no 
evento realizado pelo SELUR – Sindicato das 
Empresas de Limpeza Urbana no Estado de SP.

10/03 Reunião Entidades do setor 
industrial farmacêutico

Reunião do Grupo de Entidades da In-
dústria Farmacêutica para discutir sobre 
Rastreabilidade.

11/03 Participação da Gerência de BPAF 
na reunião da Câmara Ambiental da In-
dústria Paulista (CAIP) na Fiesp.

12/03 Reunião dos especialistas em TI 
para discussões referentes à Implantação 
do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Brasília/DF

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa.

Rastreabilidade e PDP, tendências e 
Futuro da Indústria Farmacêutica – Au-
ditório Sindusfarma – Realização KPMG.

13/03 Reunião dos Subcomitês do 
Comitê de Implantação do Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos – 
SNCM – Brasília – DF

Participação da Gerência de BPAF 
na reunião realizada na Anvisa dos Sub-
comitês do Comitê da Implantação do 
Sistema Nacional de Controle de Medi-
camentos, criado pela Portaria nº 176, de 
10 de fevereiro de 2014.

19/03 Reunião Ordinária DICOL Pública – 
ROP 006/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa para acom-
panhar as discussões sobre a proposta 
de Consulta Pública de Proposta de RDC 
de Revisão de Regulamento que trata do 
Gerênciamento dos resíduos de serviços 
de saúde (RDC 306/2004).

20/03 Reunião – Consulta Pública 
005/2015

Reunião realizada com a Coordenação 
de Produtos Controlados da Anvisa com o 
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gerências

objetivo de dirimir dúvidas e alinhar alguns 
pontos antes da publicação da Resolução 
que dispõe sobre o controle das substân-
cias sujeitas a controle especial, bem como 
dos medicamentos que as contenham, em 
centros de Equivalência Farmacêutica e 
centros de Biodisponibilidade/Bioequiva-
lência, objeto da Consulta Pública 005/2015.

31/03 Reunião Entidades do setor 
industrial farmacêutico

Reunião do Grupo de Entidades da In-
dústria Farmacêutica para avaliar as res-
postas do MMA sobre proposta ao edital 
de chamamento referente ao Descarte 
de resíduos de medicamentos.

Reunião do Grupo de Trabalho 
Rastreabilidade Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas e de entidades da indústria 
para discutir sobre o Processo de Imple-
mentação da Rastreabilidade.

ABRIL

01/04 Reunião – Consulta Pública 
095/2014

Reunião realizada entre a Coordena-
ção de Equivalência Terapêutica da Anvi-
sa, a Gerência de BPAF e os membros do 
grupo de trabalho do Sindusfarma com 
o objetivo de dirimir dúvidas e alinhar al-
guns pontos antes da publicação da Re-
solução da Diretoria Colegiada que dispõe 
sobre as petições de solicitação de ha-
bilitação, renovação de habilitação, mo-
dificações pós-habilitação, terceirização 
de ensaio, suspensões e cancelamentos 
de Centros de Equivalência Farmacêutica, 
objeto da Consulta Pública 095/2014.

06 a 08/04 Reunião Ordinária  
SGT 11/Mercosul

O Sindusfarma participa das reuniões 
do Mercosul, que ocorrem ao longo do ano, 

em países alternados. Nestas reuniões são 
abordados temas importantes para o setor, 
como produtos controlados, inspeção de 
Boas Práticas de Fabricação (BPF) baseada 
na troca de relatórios, harmonização de BPF 
de medicamentos, terceirização de produ-
ção de medicamentos, entre outros. Parti-
ciparam as agências regulatórias da Argen-
tina, Brasil, Paraguai e Uruguai, bem como 
representantes das entidades da indústria 
farmacêutica, cosmética, de saneantes e 
de produtos para a saúde, entre outras.

14/04 Reunião dos Subcomitês do 
Comitê de Implantação do Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos – 
SNCM – Brasília – DF

Participação da Gerência de BPAF 
na reunião realizada na Anvisa dos Sub-
comitês do Comitê da Implantação do 
Sistema Nacional de Controle de Medi-
camentos, criado pela Portaria nº 176, de 
10 de fevereiro de 2014.

15/04 Reunião do Comitê Gestor da 
Implantação do Sistema Nacional de Controle 
de Medicamentos – SNCM – Anvisa

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa do Comitê da 
Implantação do Sistema Nacional de Con-
trole de Medicamentos, criado pela Porta-
ria nº 176, de 10 de fevereiro de 2014.

16/04 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico 

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas e para discutir sobre o sta-
tus da Implantação da Logística Reversa 
de Medicamentos.

Palestra realizada pela Gerência no 
Oracle – Evento Serialização e Rastreabi-
lidade na Indústria Farmacêutica – Hotel 
Sheraton WTC 

22/04 Reunião Ordinária Pública 
Diretoria Colegiada- ROP 008/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa.

23/04 Reunião dos especialistas em TI 
para discussões referentes à Implantação 
do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Brasília – DF

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa.

23 e 24/04 Seminário Internacional 
Gestão da Água em Situação de Escassez

Participação da Gerência de BPAF no 
Seminário Internacional Gestão da Água 
em Situação de Escassez. Realizado pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 
parceria com o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e o apoio da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), que reuniu 
especialistas e agentes públicos de todo 
o Brasil para conhecer as experiências 
de nove nações convidadas para deba-
ter sobre o combate à escassez de água. 
Participaram do encontro a Austrália, 
China, Espanha, Estados Unidos, Japão, 
Israel, Cingapura, Uruguai e México.

27/04 Reunião entre associados do Sin-
dusfarma e empresas de Coprocessa-
mento para esclarecimento de dúvidas 
sobre o processo.

29/04 Reunião da Comissão de Estudo 
Especial de Resíduos de Serviços de 
Saúde (ABNT/CEE-129).

A Gerência de BPAF realizou a palestra 
“Desafios logísticos no Brasil e a seguran-
ça da cadeia de abastecimento” no evento 
Tendências e Novas Soluções para a Ca-
deia Fria organizado pela Anfarlog.

MAIO

04/05 Reunião de Organização da 14ª 
Conferência de Produção Mais Limpa e 
Mudanças Climáticas
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Participação da Gerência de BPAF na 
segunda reunião para a Organização da 
14ª Conferência de Produção Mais Limpa 
e Mudanças Climáticas, que foi realizada 
no dia 22 de setembro de 2015. Com o 
tema “Água e Energia: Crise e Superação 
Sustentável”, o evento tem o objetivo 
de intermediar o diálogo entre cidadãos, 
instituições, iniciativa privada e governo 
para aprofundar a discussão sobre os 
três pilares da sustentabilidade – o am-
biental, o econômico e o social –, além de 
propor políticas públicas e legislações de 
caráter mais objetivo e resolutivo.

07/05 Seminário: Segurança da Água para 
Consumo Humano – Como Moldar o Futuro 
da Água para as Partes Interessadas?

Participação da Gerência de BPAF no 
Seminário: Segurança da Água para Con-
sumo Humano – Como Moldar o Futuro 
da Água para as Partes Interessadas? 
Realizado pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental- Se-
ção São Paulo. O objetivo do evento foi 
debater pesquisas, estudos e as diversas 
realidades sobre a segurança da água em 
formato de painéis com palestras reali-
zadas por especialistas da área.

08/05 Reunião de desenvolvimento 
técnico – Fluxo de Informações / GT 
Saúde – GS1 Brasil

Participação da Gerência de BPAF

13/05 Jornada Sindusfarma FCE Pharma
A Gerência de BPAF realizou a pales-

tra “A controvérsia entre a análise de ris-
co e a produtividade farmacêutica – con-
ceito x prática”.

14/05 Reunião dos Subcomitês do 
Comitê de Implantação do Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos – 
SNCM – Brasília – DF

Participação da Gerência de BPAF 

na reunião realizada na Anvisa dos Sub-
comitês do Comitê da Implantação do 
Sistema Nacional de Controle de Medi-
camentos, criado pela Portaria nº 176, de 
10 de fevereiro de 2014.

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião da Câmara Ambiental da Indús-
tria Paulista (CAIP) na Fiesp.

18/05 Reunião com o LEEM por 
videoconferência

Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência da 
Legislação brasileira e francesa sobre a 
qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

21/05 Workshop: Quality By Design 
(QbD) e Process Analitycal Technologies 
(PAT) – Aplicado ao Desenvolvimento 
de Produtos e Otimização de Processos 
Industriais no Setor Farmacêutico

O objetivo do evento foi de apresen-
tar as últimas atualizações que compõe 
parte da evolução das ciências farma-
cêuticas no âmbito industrial e a aplica-
ção prática dos novos conceitos para o 
controle da produção farmacêutica e dos 
controles em processo.

O workshop contou com a participa-
ção de especialistas internacionais e na-
cionais, os participantes puderam assistir 
a apresentações dos especialistas João 
Espiga Machado, da 4Tune Engenharia, 
José Cardoso de Menezes, pesquisador 
há mais de 10 anos com base nos para-
digmas de Qbd e PAT, do engenheiro quí-
mico Andeson Flôres e Robson Patto, da 
Bruker do Brasil. 
 » Total de pessoas beneficiadas: 46

27/05 Seminário de Tecnologia para 
Rastreabilidade de Medicamentos- 
2015 (SETRM2015)

Participação da Gerência de BPAF no 
SETRM2015, evento que discutiu a apli-
cação da Engenharia de Automação e da 
Tecnologia da Informação no suporte aos 
processos de negócio em todos os elos 
da cadeia farmacêutica, decorrente da LEI 
11.903/2009, RDC 54/2013 e IN 6/2014. 
Com o objetivo de explorar as mudanças 
nos cenários de negócio dos participantes 
da cadeia farmacêutica e o progresso al-
cançado até o momento pelos elos da ca-
deia, o SETRM2015 promoveu a integração 
e a troca de experiências entre as agências 
governamentais, academia e empresas de 
forma a acelerar a implantação do SNCM.

3ª Reunião de Atualização de 
Informações sobre os Processos de 
Trabalho Desenvolvidos pela CPROD

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa com o obje-
tivo de revisar os procedimentos pro-
posto pela GGINP para a a Inspeção de 
Produtos de Saúde, os procedimento são 
harmonizados e utilizados por todos os 
membros do Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária.

28/05 Reunião – Consulta Pública 
031/2012

Reunião realizada entre a Coordena-
ção de Inspeção de Insumos Farmacêuti-
cos, Saneantes, Cosméticos e Alimentos 
da Anvisa e a Gerência de BPAF com o 
objetivo de apresentar a Proposta final 
da Resolução da Diretoria Colegiada que 
dispõe sobre as Boas Práticas de Fabri-
cação de Excipientes Farmacêuticos.

JUNHO

03/06 Reunião com o LEEM por 
Conference Call
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Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência das 
legislações brasileira e francesa sobre a 
qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

08/06 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico 

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas para apresentar o status 
da Implantação da Logística Reversa de 
Medicamentos.

Reunião – Alteração da RDC 58/2013
Reunião realizada entre a Gerência de 

Avaliação de Tecnologia de Pós-Registro 
de Medicamentos Sintéticos da Anvisa 
e a Gerência de BPAF com o objetivo de 
apresentar a Proposta de Alteração da 
Resolução da Diretoria Colegiada que es-
tabelece parâmetros para a notificação, 
identificação e qualificação de produtos 
de degradação em medicamentos com 
substâncias ativas sintéticas e semissin-
téticas, classificados como novos, gené-
ricos e similares, e dá outras providências.

16/06 Reunião dos Subcomitês do 
Comitê de Implantação do Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos – 
SNCM – Brasília/DF

Participação da Gerência de BPAF 
na reunião realizada na Anvisa dos Sub-
comitês do Comitê da Implantação do 
Sistema Nacional de Controle de Medi-
camentos, criado pela Portaria nº 176, de 
10 de fevereiro de 2014.

Fórum: Tecnologias para Destruição de 
Produtos Potencialmente Perigosos

Evento realizado com o objetivo de 
expor e debater as tecnologias utilizadas 
para a destruição de produtos potencial-
mente perigosos e analisar comparati-
vamente as performances de cada uma 
delas. Foram expostos os fundamentos 
teóricos e práticos da tecnologia do plas-
ma para demonstrar a contribuição da 
mesma no atendimento ao que estabele-
ce a Lei nº 12305 de 02 de agosto de 2010.

Os participantes puderam assistir a 
apresentações dos especialistas André 
Navarro e Rejane Afonso Pries sobre o 
uso das tecnologias do coprocessamen-
to e incineração de produtos potencial-
mente perigosos dos setores industriais 
da área da saúde e Ken Willis, especialista 
internacional em processo de destruição 
e reaproveitamento energético de pro-
dutos de natureza química e biológica po-
tencialmente perigosos pela tecnologia 
avançada do plasma. 
 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 26

17/06 Workshop e Exposição sobre 
Cadeia Fria

O objetivo do evento foi demonstrar 
a evolução técnica em nível mundial na 
área de produtos sensíveis a tempera-
tura e tempo (PSTT), através de pales-
tras técnicas e da exposição de equipa-
mentos, materiais, serviços e produtos 
destinados à operação com produtos de 
cadeia fria.

Adicionalmente, o evento ofereceu 
atualização para os profissionais de in-
dústrias farmacêuticas, distribuidores, 
operadores logísticos, transportadores 
de medicamentos, bem como os demais 
envolvidos na operação com os medica-
mentos de cadeia fria.

O encontro contou com palestras 
do especialista internacional Rafik 
Bishara, entre outros palestrantes na-
cionais e internacionais.

Durante o evento, também foi lança-
do o livro “Cadeia Fria: Guia Sindusfarma 
para a Indústria Farmacêutica”.
 » Total de pessoas beneficiadas: 125

Reunião do Comitê Gestor da Implantação 
do Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos – SNCM – Anvisa

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa do Comitê da 
Implantação do Sistema Nacional de Con-
trole de Medicamentos, criado pela Porta-
ria nº 176, de 10 de fevereiro de 2014.

18 e 19/06 Workshop: Packaging, 
Storaging and Distribution

Evento realizado com o objetivo de 
apresentar as informações técnicas re-
ferentes aos capítulos <1070>, <1079> e 
<1018> da USP referentes às Boas Práti-
cas de Armazenagem e Transportes.

Além de proporcionar a discussão sobre 
as estruturas das principais embalagens 
primárias e seus impactos na qualidade 
do produto farmacêutico, o evento apre-
sentou os conceitos, regulamentos e guias 
sobre temperaturas de armazenagem das 
principais farmacopeias internacionais. 

Os participantes puderam assistir as 
apresentações do cientista do Departa-
mento de Desenvolvimento de Padrões da 
Farmacopeia Americana, Dr. Desmond G. 
Hunt e a membro do Painel de Especialis-
tas da U.S. Pharmacopeia em Boas Práti-
cas de Distribuição, Gláucia Karime Braga.
 » Total de pessoas beneficiadas: 29

24/06 Reunião Ordinária DICOL Pública – 
ROP 012/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa para acom-
panhar as discussões sobre a Proposta 
de Resolução RDC que dispõe sobre as 
Boas Práticas de Fabricação de Excipien-
tes Farmacêuticos, a Proposta de Reso-
lução de RDC que altera o artigo 252 da 
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RDC 17/10 – Produção compartilhada 
entre medicamentos, produtos para saú-
de, produtos de higiene, cosméticos e ali-
mentos e ainda, a Proposta de Instrução 
Normativa referente à proposta de RDC 
que altera o artigo 252 da RDC 17/10 – 
Produção compartilhada entre medica-
mentos, produtos para saúde, produtos 
de higiene, cosméticos e alimentos.

26/06 Reunião – Consulta Pública 
Portaria Inmetro nº 407/2014

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada para a Consolidação da 
Consulta Pública (CP) Portaria Inmetro nº 
407/2014.

30/06 Workshop: Estabilidade 
Medicamentos e Insumos

O Especialista internacional, Wolfgang 
Grimm, apresentou as últimas atualiza-
ções internacionais sobre estudos de es-
tabilidade de medicamentos e insumos.

30/06 Reunião SMA 45/2015 – 
Entidades do Setor  
Industrial Farmacêutico

Reunião do Grupo de Entidades do 
setor industrial farmacêutico para anali-
sar a Resolução SMA 45/2015, que define 
as diretrizes para implementação e ope-
racionalização da responsabilidade pós- 
consumo no Estado de São Paulo, com a 
participação das entidades da indústria.

JULHO

01/07 Workshop: Estabilidade Medica-
mentos e Insumos

No segundo dia do workshop, Raphael 
Sanches Pereira da Gerência de Avaliação 
de Tecnologia Farmacêutica de Pós-regis-
tro de Medicamentos Sintéticos (GEPRE/
Anvisa), traçou um paralelo das normas 
nacionais com as internacionais e apre-
sentou os principais motivos de exigência 

e indeferimento relacionados a estudos de 
estabilidade, por parte da Agência.
 » Total de pessoas beneficiadas: 111

06/07 Reunião com o LEEM por 
Conference Call

Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência das 
legislações brasileira e francesa sobre a 
qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

16/07 Participação da Gerência de BPAF 
na reunião da Câmara Ambiental da 
Indústria Paulista (CAIP) na Fiesp

Reunião Ordinária DICOL Pública- 
ROP 013/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa para acom-
panhar as discussões sobre:
•	 Proposta de Iniciativa para Guia para 

a Qualificação dos Procedimentos de 
Transporte dos Produtos Biológicos;

•	 Proposta de Iniciativa sobre guia para 
a elaboração do relatório sumário de 
validação de processo de fabricação 
de medicamentos, para fins de regis-
tro de medicamentos novos, genéri-
cos e similares;

•	 Proposta de Resolução da Diretoria 
Colegiada que dispõe sobre as Boas 
Práticas de Fabricação de Excipientes 
Farmacêuticos;

•	 Proposta de Resolução da Diretoria 
Colegiada que altera o artigo 252 da 
RDC 17/10 – Produção compartilha-
da entre medicamentos, produtos 
para saúde, produtos de higiene, cos-
méticos e alimentos; e 

•	 Proposta de Instrução Normativa 

referente à proposta de RDC que 
altera o artigo 252 da RDC 17/10 – 
Produção compartilhada entre me-
dicamentos, produtos para saúde, 
produtos de higiene, cosméticos  
e alimentos.

30/07 Capacitação MCTI – tecnologias 
e cenários de baixo carbono

Participação da Gerência de BPAF na 
oficina de capacitação com foco em me-
todologias para “Mapeamento de Tecno-
logias de Baixo Carbono” e “Construção de 
Cenários de Baixo Carbono” nos segmen-
tos industrial e energético. Esse treina-
mento fez parte das ações do projeto Op-
ções de Mitigação de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), integrando os es-
forços do país quanto à mudança climática.

31/07 Participação da Gerência de BPAF 
na reunião da Câmara Ambiental da In-
dústria Paulista (CAIP) na Fiesp para dis-
cussões sobre a Resolução SMA 45/2015, 
que define as diretrizes para implemen-
tação e operacionalização da responsa-
bilidade pós-consumo no Estado de São 
Paulo, e dá providências correlatas.

AGOSTO

25 e 26/08 Simpósio Internacional: Análise 
de Risco da Contaminação Cruzada na 
Indústria Farmacêutica – ANVISA

Na Sede da Anvisa, o Sindusfarma re-
alizou o Simpósio sobre Análise de Risco 
de Contaminação Cruzada na Indústria 
Farmacêutica , no qual cerca 90 técnicos 
da Anvisa e de Visas estaduais e muni-
cipais puderam participar de apresenta-
ções de especialistas internacionais que 
expuseram a Regulamentação dos EUA e 
Europa sobre Boas Práticas de Fabrica-
ção com foco na análise de risco para evi-
tar a contaminação cruzada na produção 
compartilhada de medicamentos.
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 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 90

27 e 28/08 Simpósio Internacional: 
Análise de Risco da Contaminação 
Cruzada na Indústria Farmacêutica

Na sede do Sindusfarma foi repli-
cado o Simpósio sobre Análise de Risco 
de Contaminação Cruzada na Indústria 
Farmacêutica, com apresentações dos 
especialistas internacionais Stephanie A. 
Wilkins, especialista e consultora técnica 
da PharmaConsult US; Andreas Flueckig-
ger, do laboratório Roche – Suíça; e Burce 
Naumann, do laboratório MSD – EUA, que 
expuseram a Regulamentação dos EUA e 
Europa sobre Boas Práticas de Fabrica-
ção com foco na análise de risco para evi-
tar a contaminação cruzada na produção 
compartilhada de medicamentos.

Também participou o gerente-geral de 
Inspeção da Anvisa, Nélio Cézar de Aquino, 
que afirmou que a tendência é o Brasil acom-
panhar o que se faz na comunidade europeia 
e Estados Unidos (EUA), onde há uma maior 
flexibilidade para compartilhamento.
 » Total de pessoas beneficiadas: 62

03/08 Pré-conferência da CPSA Brasil 2015
Participação da Gerência de BPAF da 

organização da Pré-conferência da CPSA 
Brasil 2015.

04 e 05/08 CPSA Brasil 2015
Participação da Gerência de BPAF na 

CPSA Brasil 2015.

06/08 Reunião SMA 45/2015 – 
Entidades da Cadeia Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da 
Cadeia Farmacêutica para alinhar os pon-
tos a serem defendidos durante a reunião 
na Secretaria de Meio Ambiente do Esta-
do de São Paulo sobre a Resolução SMA 
45/2015, com a participação das entida-
des do atacado, varejo e indústria.

10/08 Workshop: Excipientes
Com a presença de profissionais das 

áreas de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Produtos, Controle de Qualidade, Garantia 
da Qualidade, Engenharia, Produção, Pro-
cessos e Tecnologia Farmacêutica foram 
abordadas as últimas atualizações inter-
nacionais e nacionais sobre excipientes.

Thais Mesquita, coordenadora de Ins-
peção de Insumos Farmacêuticos, Sanean-
tes, Cosméticos e Alimentos da Anvisa, fa-
lou sobre a nova regulamentação das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) de excipientes.

Ali Rajabi Siahboomi, vice-presidente 
e Chief Scientific Officer da Colorcon, fa-
lou sobre o Gerênciamento de umidade 
em formas farmacêuticas sólidas orais.

David Schoneker, vice-presidente do 
Internacional Pharmaceutical Excipients 
Council (Ipec) e diretor global de Assuntos 
Regulatórios da Colorcon, falou sobre as 
impurezas elementais.
 » Total de pessoas beneficiadas: 67

11/08 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas para atualização sobre o 
Processo de Implementação de Sistema 
de Logística Reversa de Medicamentos, 
atualização dos Atos Regulatórios publi-
cados e Palestra sobre processo de des-
truição e reaproveitamento energético de 
produtos de natureza química e biológica 
potencialmente perigosos pela tecnolo-
gia avançada do plasma.

13/08 Reunião SMA 45/2015 – Secretária 
Dra. Patricia Faga Iglecias Lemos

Reunião do Grupo de Entidades da 
Cadeia Farmacêutica com a Secretária 
do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo Dra. Patricia Faga Iglecias Lemos 
sobre a Resolução SMA 45/2015, com a 
participação das entidades do atacado, 
varejo e indústria.

14/08 Reunião Técnica Anvisa e 
Sindusfarma – Insumos Ativos

Reunião em que o Sindusfarma reu-
niu seus associados com o objetivo de 
apresentar itens específicos da área de 
insumos da Anvisa.

A Dra. Patricia Fernandes Nantes 
de Castilho Coordenadora de Registro 
de Insumos Farmacêuticos Ativos da 
Anvisa e a Dra Thais Mesquita do Cou-
to Araujo Coordenadora de Inspeção 
de Insumos Farmacêuticos, Saneantes, 
Cosméticos e Alimentos apresentaram 
dados sobre a área de insumos da An-
visa, como estudo de estabilidade, re-
gistro e inspeções de fabricantes de 
insumos ativos.
 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 137

18/08 Reunião de Organização da 14ª 
Conferência de Produção Mais Limpa e 
Mudanças Climáticas

Participação da Gerência de BPAF 
na reunião para a Organização da 14ª 
Conferência de Produção Mais Limpa 
e Mudanças Climáticas, Realizada em 
no dia 22 de setembro de 2015. Com 
o tema “Água e Energia: Crise e Su-
peração Sustentável”, o evento tem o 
objetivo de intermediar o diálogo entre 
cidadãos, instituições, iniciativa privada 
e governo para aprofundar a discussão 
sobre os três pilares da sustentabilida-
de – o ambiental, o econômico e o so-
cial –, além de propor políticas públicas 
e legislações de caráter mais objetivo  
e resolutivo.

19/08 Seminário: Soluções Integradas em 
Embalagens para a Indústria Farmacêutica

Participação da Gerência de BPAF no 
Seminário: Soluções Integradas em Em-
balagens para a Indústria Farmacêutica, 
com a palestra “Elementos para Prote-
ção da Marca de Medicamentos”.
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Conferência de Saúde com foco na Ras-
treabilidade de Medicamentos

Participação da Gerência de BPAF na 
Conferência de Saúde com foco na Ras-
treabilidade de Medicamentos.

26/08 1ª Reunião de Organização do I 
Simpósio Internacional de Resíduos de 
Serviços de Saúde

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião para a organização do I Simpósio 
Internacional de Resíduos de Serviços de 
Saúde, que será realizada em abril de 2016.

31/08 Reunião Técnica Anvisa e 
Sindusfarma – Compartilhamento de 
Áreas de Produção

Reunião técnica realizada pela Sindus-
farma entre seus associados e o Dr. Nelio 
Cezar de Aquino, Gerente-Geral de Ins-
peção Sanitária da Anvisa com o objetivo 
de discutir e sanar dúvidas sobre a RDC nº 
33/2015 e a IN nº 2/2015 referentes ao 
compartilhamento de áreas de produção.
 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 129

SETEMBRO

09/09 Evento Abrifar sobre Excipientes
Participação da Gerência de BPAF no 

evento organizado pela Abrifar para falar 
sobre Excipientes.

11/09 Reunião SMA 45/2015 – Dr. José 
Eduardo Ismael Lutti

Reunião com o coordenador da Coor-
denadoria de Parques Urbanos da Secre-
taria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo Dr. José Eduardo Ismael Lutti sobre 
a Resolução SMA 45/2015, com a parti-
cipação de representantes das entidades 
do atacado, varejo e indústria.

10ª Edição Global Risk Meeting
Participação da Gerência de BPAF no 

Painel SAÚDE – LEI RDC 54 – Rastrea-
bilidade de Medicamentos do evento que 
tem por objetivo reunir executivos brasi-
leiros e internacionais para debater am-
plamente estratégias e oportunidades 
em Gestão de Risco.

15/09 XVI Fórum Internacional dos 
Especialistas em Vigilância Sanitária

Participação da Gerência de BPAF no 
XVI Fórum Internacional dos Especialis-
tas em Vigilância Sanitária organizado 
pela ABPVS – Associação Brasileira dos 
Profissionais em Vigilância Sanitária, que 
aconteceu em Curitiba.

Reunião Descarte de Resíduos de 
Medicamentos no Paraná

Reunião realizada pela DIMAP do Ins-
tituto Ambiental do Paraná, para discutir 
sobre a Lei Estadual 17211/2012 e De-
creto 9213/2013, com a participação de 
representantes das entidades do ataca-
do, varejo e indústria e da Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

16/09 Reunião com o LEEM por 
Conference Call

Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência das 
legislações brasileira e francesa sobre a 
qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

21/09 1º Fórum Sindusfarma de Logística
Foram temas recorrentes dos pa-

lestrantes do 1º Fórum Sindusfarma de 
Logística, a racionalização, a redução de 
custos e a rentabilidade. Foram apresen-
tadas palestras sobre as estratégias e 

modelos de organização da área de su-
pply chain management dentro da ca-
deia farmacêutica, abordando o cenário 
industrial e do atacado; os obstáculos e 
avanços da infraestrutura para a logística 
multimodal, que é a utilização de diversos 
meios de transporte em uma mesma en-
trega com o objetivo de diminuir custos, 
tempo e impacto ambiental nos proces-
sos de transporte; a influência do mode-
lo tributário brasileiro no planejamento 
da malha logística e a cadeia de valor 
no segmento farmacêutico e o papel do 
operador logístico.

Geraldo Viana, diretor da Confederação 
Nacional do Transporte, explicou as tendên-
cias, riscos e oportunidades do transporte 
rodoviário para a logística farmacêutica.

O ex-secretário dos transportes de 
São Paulo, Frederico Bussinger, falou so-
bre a importância do conhecimento da 
infraestrutura logística para a otimização 
da cadeia farmacêutica. Ressaltou que 
é fundamental que todo o caminho per-
corrido pela carga de medicamentos seja 
cuidadosamente avaliado, pois são pro-
dutos suscetíveis a variações de tempe-
ratura, prazos de validade e até mesmo, 
do movimento do meio de transporte.

Durante todo o fórum foram realiza-
dos debates.
 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 43

22/09 Reunião SMA 45/2015 – 
Entidades da Cadeia Farmacêutica

Reunião do Grupo de Entidades da 
Cadeia Farmacêutica para alinhar os 
pontos sobre a Resolução SMA 45/2015, 
com a participação das entidades do ata-
cado, varejo e indústria.

24/09 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas para atualização sobre o 
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Processo de Implementação de Sistema 
de Logística Reversa de Medicamentos, 
com a participação do Dr. José Eduardo Is-
mael Lutti coordenador da Coordenadoria 
de Parques Urbanos – CPU – responsável 
pela implementação da SMA 45/2015.

24/09 Reunião sobre Estratégias para 
Integração Produtiva

Essa reunião é fruto do 3º Encontro 
Setorial de Integração Produtiva, realiza-
do em abril de 2015, na cidade de Monte-
vidéu, assim como, das reuniões realiza-
das nos dias 08/06/2015, em nossa sede, 
com o propósito de apresentar dados 
orientativos sobre produtos (fármacos e 
medicamentos), que poderiam constituir 
potenciais projetos no contexto do inter-
câmbio dos países dentro do bloco Mer-
cosul, além de, levantar interessados em 
estabelecer estratégias e parcerias de 
integração produtiva com os países do 
bloco Mercosul.

25/09 Reunião de Organização do  
I Simpósio Internacional de Resíduos de 
Serviços de Saúde

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião para a organização do I Simpósio 
Internacional de Resíduos de Serviços de 
Saúde, que será realizada em abril de 2016.

OUTUBRO

01/10 Reunião Técnica Anvisa e 
Sindusfarma – RDC nº 34/2015 –  
Boas Práticas de Fabricação de 
Excipientes Farmacêuticos

Reunião em que o Sindusfarma reu-
niu seus associados com a Dra Thais 
Mesquita do Couto Araujo e a Dra. Rosi-
meire Pereira Alves da Cruz da Coordena-
ção de Inspeção de Insumos Farmacêuti-
cos, Saneantes, Cosméticos e Alimentos 
da Anvisa com o objetivo de discutir e 
sanar dúvidas sobre a RDC nº 34/2015 

referente a Boas Práticas de Fabricação 
de Excipientes Farmacêuticos.
 » Número de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 32

Reunião sobre as resoluções do CFF: 
Resolução 584/13 e a Resolução nº 612/15

Reunião na Sede do CRF-SP com a 
participação de conselheiros regionais e 
federais sobre as resoluções do CFF: Re-
solução 584/13 e a Resolução nº 612/15.

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião da Câmara Ambiental da Indús-
tria Paulista (CAIP) na Fiesp para discutir 
sobre a Resolução SMA 45/2015 com o 
coordenador da Coordenadoria de Par-
ques Urbanos da Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São Paulo Dr. José 
Eduardo Ismael Lutti e o Senhor Nelson 
Bugalho, vice-presidente Cetesb.

06 a 09/10 3th Cold Chain – GPD &  
Temperature Management Logistics – 
Global Fórum

O fórum, o maior evento mundial na 
área de tecnologias, embalagens e siste-
mas para produtos de Cadeia Fria, contou 
com a presença de especialistas europeus, 
americanos e da Ásia, além de empresas 
farmacêuticas e fornecedores de serviços 
e soluções para o transporte de produtos 
sensíveis a temperatura e tempo.

Participação da Gerência de BPAF 
como palestrante do evento que ocor-
reu em Boston, no qual abordou o atual 
momento da distribuição de produtos 
de Cadeia Fria no Brasil; o rastreamento, 
prazos e cumprimentos das exigências 
estabelecidas pela Anvisa para o trans-
porte de medicamentos; as boas práticas 
de distribuição etc.

A exposição de equipamentos, ins-
trumentos e embalagens apresentou um 
expressivo crescimento na oferta destes 
produtos, aliado ao incremento da tec-

nologia, como consequência da elevação 
natural da demanda de produtos biotec-
nológicos no mercado. 

10 a 13/10 XVII Congresso Farmacêutico 
de São Paulo X Seminário Internacional 
de Ciências Farmacêuticas

Participação da Gerência de BPAF 
como moderador de discussões e pa-
lestrante do evento, no qual abordou os 
temas Perspectivas e Desafios da Logís-
tica Farmacêutica no Brasil e Rastreabi-
lidade de Medicamentos – RDC 54, IN 6, 
nota técnica /2015.

14/10 Reunião SMA 45/2015 – Entidades 
do Setor Industrial Farmacêutico

Reunião do Grupo de Entidades do 
setor industrial farmacêutico para dis-
cutir o andamento de proposta para 
atender a Resolução SMA 45/2015, que 
define as diretrizes para implementação 
e operacionalização da responsabilidade 
pós-consumo no Estado de São Paulo, e 
dá providências correlatas, com a partici-
pação das entidades da indústria.

Evento – A Lei da Biodiversidade  
e seus Reflexos para o Setor  
Industrial Farmacêutico

A nova Lei da Biodiversidade foi tema 
de palestras realizadas pelo diretor do 
Departamento do Patrimônio Genético do 
Ministério do Meio Ambiente, Rafael de Sá 
Marques, e a vice-presidente executiva do 
Grupo FarmaBrasil, Adriana Diaféria.

A antiga lei estava defasada e a nova 
tem o intuito de incentivar o uso susten-
tável das espécies brasileiras e de evitar a 
biopirataria. A nova lei simplifica e agiliza os 
processos, favorece e incentiva pesquisas 
e inovações, busca valorizar e preservar os 
chamados “conhecimentos tradicionais”, 
além de valorizar as empresas que respei-
tam a lei e possibilita o uso sustentável e a 
conservação da biodiversidade.
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19 e 20/10 Workshop: O Futuro 
Tecnológico da Produção Farmacêutica

Just-in-time, biologia sintética e apli-
cação de microrreatores na síntese de fár-
macos foram temas do seminário que reu-
niu especialistas e acadêmicos nacionais 
e internacionais para palestras e debates 
sobre o futuro tecnológico da produção 
 » Total de pessoas beneficiadas: 33

21/10 Participação da gerência de 
BPA na 335a Reunião do CONSEMA – 
Conselho Estadual de Meio ambiente.

22/10 Audiência Pública –  
Lei Biodiversidade

Audiência que discutiu a regulamen-
tação da Lei 13.123/2015, promovida pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), a ativi-
dade contou com a participação da Casa Civil 
e de entidades como a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência e empresas 
interessadas na exploração do Patrimônio 
Genético e Conhecimentos Tradicionais.

28/10 Reunião CNI sobre proposta 
de regulamentação da Lei da 
Biodioversidade – Lei 13.123/2015.

29/10 Reunião Ordinária DICOL Pública – 
ROP 021/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa para acom-
panhar as discussões sobre:
•	 Proposta de Iniciativa para regulamen-

tação sobre o Compartilhamento de 
Áreas Produtivas entre Produtos para 
Saúde, Produtos de Higiene, Cosméticos, 
Alimentos e/ou Insumos Farmacêuticos;

•	 Proposta de Iniciativa para regula-
mentação do Prazo de Vigência da 
Certificação de Boas Práticas de Fa-
bricação dos Produtos Sujeitos ao 
Regime de Vigilância Sanitária;

•	 Proposta de alteração da RDC 
17/2013 e da RDC 16/2014, que dis-

põem sobre a Autorização de Funcio-
namento de Estabelecimentos Sujei-
tos à Vigilância Sanitária;

•	 Proposta de Resolução da Diretoria Co-
legiada de Alteração da RDC 17/2010, 
para Alteração das Exigências Regu-
lamentares Quanto à Segregação de 
Áreas Produtivas para Classes Tera-
pêuticas Específicas de Medicamentos.

NOVEMBRO

06/11 2º Ciclo de Diálogos  
de Nanotecnologia

Participação da Gerência de BPAF no 2º 
Ciclo de Diálogos de Nanotecnologia, orga-
nizado pela Agência Brasileia de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI), com o objetivo de 
debater o avanço da utilização de nanotec-
nologia, o estágio atual da normatização 
e regulação, e ainda disseminar o uso e as 
tendências de aplicação dessa tecnologia.

10 a 12/11 Washington Conference –  
A Dialogue on Traceability & Serialization 
in Brazil

Participação da Gerência de BPAF e 
da diretoria de Regulação da Anvisa no 
encontro em Washington (EUA), onde fo-
ram abordados e discutidos os aspectos 
da rastreabilidade de medicamentos no 
Estados Unidos e no mundo.

 O evento, promovido pelo Sr. Peter 
Schmitt da empresa Montesino e pelo 
escritório Leavitt Partners, contou com 
representantes da indústria farmacêuti-
ca americana, de provedores de sistemas 
e distribuidores, além do Sr. Mark Paxton, 
presidente da Rx360 e ex-Regulatory 
Counsel da FDA e ex-vice-presidente da 
PhRMA, associação americana das in-
dústrias farmacêuticas. 
•	 Durante o evento foram discutidos os 

pontos principais do modelo de ras-
treabilidade da FDA:

•	 2015: acompanhar os produtos no 

mercado com todas as informações 
de lote, fabricação, validade.

•	 2015-2017: iniciar serialização para 
todos os produtos.

•	 2017-2019: envolvimento do distribui-
dor apenas casos de suspeita de ilícitos.

•	 2023: serialização com a verificação 
nas farmácias.
Na apresentação “Brazil SNCM: Chal-

lenges and Opportunities”, o Sindusfar-
ma destacou as dificuldades que o se-
tor enfrentou nos últimos 2 anos para 
implementação da RDC nº 54/2013, os 
desafios operacionais que as empresas 
vão ter que superar e as perspectivas 
positivas de se encontrar um modelo que 
possa atender a todos e que possibilite 
uma boa implantação ao longo da cadeia.

Na palestra com o titulo “Brazil, a 
Regulator’s Perspective”, a Anvisa fez um 
retrospecto da rastreabilidade nos últi-
mos anos até o momento atual, e desta-
cou que está sendo avaliada a mudança 
do modelo de banco de dados. Espera-se 
para o início de 2016 a publicação de uma 
nova resolução contemplando Banco de 
Dados centralizado.

12/11 Participação da Gerência de BPAF 
na reunião da Câmara Ambiental da In-
dústria Paulista (CAIP) na Fiesp, da qual 
participou o Sr. Murilo Reple Penteado 
Rocha ,Superintendente do IBAMA, para 
esclarecer sobre autuações realizadas 
em decorrência do Cadastro Técnico 
Federal. Na segunda parte da reunião 
o tema abordado foi a Resolução SMA 
45/2015.

16/11 Reunião com o LEEM por 
Conference Call

Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência das 
legislações brasileira e francesa sobre a 
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qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

18/11 Reunião do Grupo de Trabalho 
Meio Ambiente Técnico

Reunião do Grupo de representantes 
das empresas para apresentar o status 
da Implantação da Logística Reversa  
de Medicamentos.

20/11 Reunião Ordinária DICOL Pública – 
ROP 023/2015

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião realizada na Anvisa para acom-
panhar as discussões sobre:
•	 Proposta de alteração da RDC 

17/2013 e da RDC 16/2014, que dis-
põem sobre a Autorização de Funcio-
namento de Estabelecimentos Sujei-
tos à Vigilância Sanitária;

•	 Proposta de Consulta Pública sobre 
Proposta de RDC que dispõe sobre 
a validação de métodos analíticos 
de ensaios biológicos, microbiológi-
cos, imunológicos, de identificação, 
quantitativos para a determinação 
de impurezas, ensaios limite para o 
controle de impurezas, ensaios quan-
titativos para a determinação de in-
sumos farmacêuticos em amostras 
de matérias-primas ou de medica-
mentos em todas as suas fases de 
produção, e dá outras providências;

•	 Proposta de RDC para alteração da 
Resolução RDC 58 de 20 de dezembro 
2013 que estabelece os parâmetros 
para notificação, identificação e qua-
lificação de produtos de degradação 
em Medicamentos com substâncias 
ativas sintéticas e semissintéticas, 
classificados como novos, genéricos 
e similares e dá outras providências.

23/11 Reunião Descarte de Resíduos de 
Medicamentos no Paraná

Reunião realizada na Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos com 
o Sr. Vinício Bruni, Coordenador da Coor-
denadoria de Resíduos Sólidos, para dis-
cutir a proposta protocolada pelo setor 
industrial farmacêutico em atendimento 
a Lei Estadual 17211/2012 e Decreto 
9213/2013.

24 e 25/11 Seminário de Boas  
Práticas Regulatórias

Participação da Gerência de BPAF no 
Seminário de Boas Práticas Regulatórias: 
Elementos para regulação de qualidade, 
realizado pela Anvisa com o objetivo de 
estimular a adoção de melhores práticas 
no processo regulatório e o debate de as-
pectos relacionados à governança regu-
latória, à regulação baseada em evidên-
cia e à gestão do estoque regulatório. O 
evento também abordou aspectos teóri-
cos gerais e iniciativas exitosas nacionais 
e internacionais.

26/11 Reunião sobre Estratégias para 
Integração Produtiva

Essa reunião é fruto do 3º Encontro 
Setorial de Integração Produtiva, reali-
zado em abril do corrente ano, na cidade 
de Montevidéu, assim como, das reuni-
ões realizadas nos dias 08/06/2015 e 
24/09/2015, em nossa sede, com o pro-
pósito de apresentar dados orientativos 
sobre produtos (fármacos e medicamen-
tos), que poderiam constituir potenciais 
projetos no contexto do intercâmbio dos 
países dentro do bloco Mercosul, além de, 
levantar interessados em estabelecer es-
tratégias e parcerias de integração produ-
tiva com os países do bloco Mercosul.

27/11 Reunião de Organização do  
I Simpósio Internacional de Resíduos de 
Serviços de Saúde

Participação da Gerência de BPAF na 
reunião para a organização do I Simpó-
sio Internacional de Resíduos de Servi-
ços de Saúde, que será realizada em abril 
de 2016.

DEZEMBRO

02/12 Reunião sobre as resoluções do 
CFF: Resolução 584/13

Reunião na Sede do CRF-SP com a 
participação de conselheiros regionais 
e federais, de membros da comissão 
de indústria do CRF-SP e de membros 
do grupo de trabalho do Sindusfarma 
para aprovar as alterações na Resolu-
ção do CFF: Resolução 584/13 propos-
tas pelo Sindusfarma.

03 e 04/12 Workshop: Principais Desvios 
Encontrados em Inspeções de BPF 
realizadas pela Anvisa – Ferramentas 
para Tratar as Não Conformidades

Durante o evento o gerente-geral de 
Inspeção Sanitária da Anvisa, Nélio Aqui-
no falou sobre os desvios mais encon-
trados durante as inspeções nacionais 
de Boas Práticas de Fabricação realiza-
das pelo Sistema de Vigilância Sanitária. 
Após sua fala foram abordados temas 
como Compliance das Boas Práticas de 
Fabricação na Indústria Farmacêutica, 
integridade dos registros de dados, sis-
temas computadorizados, ferramentas 
para a investigação de desvios e recla-
mações, aspectos críticos da qualificação 
de fornecedores. controle de mudanças 
auto-inspeção e treinamentos que são 
importantes ferramentas para prevenir e 
tratar as não conformidades.
 » Total de pessoas beneficiadas: 96

08/12 Café da Manhã Abertura do 
Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2016

Foi realizado um café da manhã com 
a presença das empresas que concorrem 
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ao Prêmio Sindusfarma de Qualidade em 
diversas categorias, profissionais da in-
dústria farmacêutica e os membros da 
comissão de auditoria no qual foi apresen-
tado o calendário e o regulamento para a 
20ª edição do Prêmio que reconhece os 
melhores fornecedores e prestadores de 
serviços da indústria farmacêutica.

09/12 Reunião com o LEEM por 
Conference Call

Resultado do acordo de cooperação 
entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM), que tem como 
objetivos aumentar a consciência das 
legislações brasileira e francesa sobre a 
qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos e promover o debate com 
a Anvisa e com os órgãos regulatórios 
franceses com relação às consultas pu-
blicas e com os temas da Agenda Regula-
tória de tais países.

10/12 Reunião CNI sobre a Revisão da 
Resolução Conama 264/99

A Gerência BPA participou da referida 
reunião, juntamente com outras entida-
des da indústria, que proporá a revisão 
da Resolução Conama 264/99. A referida 
resolução trata do coprocessamento de 
resíduos. A intenção é permitir que resí-
duos domiciliares de medicamentos pos-
sam ser coprocessados nas cimenteiras, 
que é uma alternativa a mais para a des-
tinação de resíduos.

17/12 Reunião com Coordenação de Ins-
peção de Insumos Farmacêuticos, Sane-
antes, Cosméticos e Alimentos da Anvisa 
para Organização do workshop sobre 
Boas Práticas de Fabricação de IFAs, que 
será realizado em 2016 pelo Sindusfarma 
com o apoio da Anvisa.
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GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES

Grupo Nº de Participantes

Descarte de Resíduos de Medicamentos – Entidades 24

Grupo Técnico de Meio Ambiente 46

Produtos de Degradação – RDC 58/2013 142

Atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica – Resolução CFF 584.2013 44

PAT (Tecnologia Analítica de Processo) 07

Rastreabilidade de medicamentos – Entidades 18

CP 005/2015 – Controle das substâncias sujeitas a controle especial, bem 
como dos medicamentos que as contenham, em centros de Equivalência 
Farmacêutica e centros de Biodisponibilidade/Bioequivalência

25

CP 010 a 015/2015 – Proposta de internalização do método a Farmacopeia Mercosul 05

Lei Nº 13.123/2015 – Lei da Biodiversidade 12

Consulta Pública nº 20/2015 – Gerênciamento dos resíduos de serviços de saúde 12

Avaliação ICH – Guia Q1 26

Avaliação ICH – Guia Q7 26

Portaria INMETRO / MDIC número 196/2015 05

Consulta Pública nº 60/2015 – Método geral: Difração de raios X 05

Guia para Qualificação dos Procedimento de Transporte dos Produtos Biológicos 77

Guia para Elaboração do Relatório de Validação de 
Processo de Fabricação de Medicamentos

45

Revisão do Livro Análise de Riscos 11

Revisão do Livro Boas Praticas de Desenvolvimento de Produtos 23

Revisão do Livro Qualificação de Fornecedores – Matéria Prima 39

Supply Chain
Cadeia Fria 34

Logística de Distribuição 49

Revisão do Livro Qualificações e 
Validações na Indústria Farmacêutica

Validação de Processos 21

Validação de sistemas computadorizados 15

Validação de metodologia analítica 6

Validação de limpeza 12
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RESULTADOS OBTIDOS

Destaques

Acordo de cooperação entre o Sindusfarma e o Les Entreprises 
du Médicament (LEEM)

Acordo firmado com os objetivos de aumentar a consciência 
das legislações brasileira e francesa sobre a qualidade, segurança 
e eficácia dos medicamentos e promover o debate com a Anvisa 
e com os órgãos regulatórios franceses com relação às consultas 
publicas e com os temas da Agenda Regulatória de tais países.

Autorização para a fabricação compartilhada de medicamentos, 
cosméticos, alimentos e produtos para a saúde

Após quatro anos de estudos e intensas negociações, a diretoria 
colegiada da Anvisa concordou com uma proposta inicial do Sindus-
farma (posteriormente envolveu outras entidades), publicando a 
Instrução Normativa nº 2/2015, que autoriza o compartilhamento 
de instalações e equipamentos para a fabricação de medicamentos, 
cosméticos, produtos para a saúde e suplementos alimentares.

Ao longo do processo de deliberação no âmbito da Anvisa, o gru-
po de trabalho formado por especialistas das empresas associadas 
e coordenado pela Gerência de BPAF, forneceu à Agência argumen-
tos técnicos que fundamentaram a viabilidade de produção de de-
terminados produtos nas mesmas instalações farmacêuticas.

Inicialmente, em março de 2011, o Sindusfarma discutiu com 
a Anvisa a possibilidade de fabricação de medicamentos vete-
rinários juntamente com medicamentos de uso humano, que 
resultou em abril de 2012 na publicação da Nota Técnica na qual 
está descrito: “É tecnicamente aceitável, do ponto de visto de 
risco sanitário, a produção de produtos de uso veterinário nas 
mesmas instalações licenciadas para fabricação de medica-
mentos de uso humano, nos casos em que os produtos veteri-
nários contenham insumos aprovados para uso humano”.

Ao longo de 2012, a proposta avançou para a produção com-
partilhada entre medicamentos, cosméticos, suplementos ali-
mentícios e produtos para a saúde. Todos os estudos, preparados 
com pelo Grupo de Trabalho, foram reunidos em documentos 
enviados à Anvisa em junho, setembro e novembro daquele ano.

As propostas do Sindusfarma foram incorporadas, em julho 
de 2013, à Consulta Pública n° 26, de 12 de julho de 2013, que 
tratava de Proposta de Resolução que dispõe sobre alteração 
do Artigo 252 da RDC nº 17/2010.

Mais tarde, em março de 2014, foi aberta a Consulta Pública 
n° 8, de 10 de Março de 2014, que dispunha sobre “os produ-
tos para saúde, produtos de higiene, cosméticos e/ou alimentos 
cuja fabricação em instalações e equipamentos pode ser com-

partilhada com medicamentos de uso humano, obedecendo aos 
requerimentos da legislação sanitária vigente, independente de 
autorização prévia da Anvisa”.

Em junho de 2014, diante de algumas dúvidas externadas 
pela Gerência Geral de Inspeção (GGIMP) da Anvisa, o Sindus-
farma apresentou parecer jurídico, elaborado com o apoio da 
assessoria legal da entidade, no qual embasou as propostas 
contempladas pelas CP nº 26/2013 e CP nº 08/2014.

Em junho de 2015, o Sindusfarma reafirmou a relevância 
da iniciativa, encaminhando à Anvisa a correspondência CT nº 
165/2015, na qual explicava a importância e os benefícios que a 
medida traria ao setor industrial farmacêutico, criando possibi-
lidades de racionalizar suas atividades produtivas e desenvolver 
novas oportunidades de negócios. Também ponderava que essa 
regulamentação diminuiria as diferenças regulatórias no âmbito 
global, demonstrando maturidade e avanço por parte da Anvisa 
e equiparando-a às principais agências internacionais.

Finalmente, em julho de 2015, a Diretoria Colegiada da Anvi-
sa aprovou a fabricação compartilhada.

 
Publicação da RDC nº 34/2015 que determina o cumprimento 
das Boas Práticas de Fabricação para empresas fabricante de 
excipientes farmacêuticos.

As indústrias farmacêuticas já exigiam de seus fornecedores 
de excipientes o cumprimento de algumas regras ligadas à BPF, de 
acordo com os critérios de avaliação, monitoramento, qualificação 
e certificação. Porém, agora existe uma norma publicada por ór-
gão oficial fato que embasa e dá mais credibilidade as exigências.

O texto publicado apresenta algumas alterações ao que foi 
colocado em Consulta Pública em 2012, tais mudanças se de-
vem ao trabalho da Gerência de BPAF que desde a publicação da 
consulta Pública 31/2012 realizou reuniões com a Coordenação 
de Inspeção de Insumos Farmacêuticos, Saneantes, Cosméticos 
e Alimentos da Anvisa com o objetivo de tornar o texto da norma 
adequado a todos os cenários encontrados pela indústria far-
macêutica quando o assunto é fornecedor de excipientes, consi-
derando a imensa variação entre os mesmos.

Suspensão do prazo para apresentação de lotes piloto do siste-
ma de rastreabilidade

A Diretoria Colegiada da Anvisa suspendeu o inciso II, do arti-
go 23, da RDC 54/2013, que definia o mês de dezembro de 2015 
como prazo de apresentação dos três lotes piloto do sistema 
de rastreabilidade de medicamentos e revogou a Instrução Nor-
mativa nº 06/2014. Coroando o trabalho do Sindusfarma e de-
mais entidades do setor farmacêutico, que defendiam a revisão 
do prazo e do modelo de banco de dados. Uma nova proposta 
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de RDC para definições em relação ao banco de dados e pra-
zos, será apresentada e discutida posteriormente. O objetivo do 
novo texto é adotar o modelo centralizado de rastreamento, no 
qual os dados de produção, distribuição e comercialização serão 
concentrados pela Anvisa e deverá considerar os desafios para 
a rastreabilidade dos medicamentos distribuídos pelo SUS e Se-
cretarias de Saúde de estados e municípios.

Publicação da Resolução RDC nº 53/2015, que estabelece pa-
râmetros para a notificação, identificação e qualificação de 
produtos de degradação em medicamentos com substâncias 
ativas sintéticas e semissintéticas, classificados como novos, 
genéricos e similares

Fruto de um amplo trabalho realizado pelo Sindusfarma 
através de um grupo de trabalho formado por especialistas das 
empresas associadas e coordenado pela Gerência de BPAF, que 
forneceu à Agência argumentos técnicos que fundamentaram 
as alterações na norma referente a produtos de degradação, 
através de um workshop com especialistas internacionais para 
embasar as solicitações de adequações na referida norma e vá-
rias reuniões com a Gerência de Avaliação de Tecnologia de Pós- 
Registro de Medicamentos Sintéticos da Anvisa.

CFF 584/13
Foi aceito pelo Conselho Federal de Farmácia as alterações 

propostas pelo grupo de trabalho formado por especialistas das 
empresas associadas e coordenado pela Gerência de BPAF para 
a Resolução CFF 584/13 que inclui o Capítulo XV no Anexo I da 
Resolução nº 387, de 13 de dezembro de 2002, que regulamenta 
as atividades do farmacêutico na indústria farmacêutica.

No ano de 2015, o departamento de Boas Práticas e Audi-
torias Farmacêuticas mais uma vez teve resultados alinhados 
com os seus objetivos e metas, como descrito a seguir.

Foram realizadas 140 reuniões com a participação de  
3.357 pessoas.

Foram realizados 13 workshops:
1. Auditoria de Fornecedores: Teoria e Prática 
2. Quality By Design (QbD) e Process Analitycal Technologies (PAT) 
3. Workshop e Exposição Sobre Cadeia Fria 
4. Fórum: Tecnologias para destruição de produtos potencial-

mente perigosos 
5. Packaging, Storaging and Distribution 
6. Estabilidade Medicamentos e Insumos 
7. Excipientes Farmacêuticos 
8. Análise de Risco da Contaminação Cruzada na ANVISA 
9. Análise de Risco da Contaminação Cruzada no Sindusfarma
10. Fórum Logística Farmacêutica 

11. Lei da Biodiversidade e seus Reflexos para o Setor Indus-
trial Farmacêutico 

12. O Futuro Tecnológico da Produção Farmacêutica 
13. Principais Desvios Encontrados em Inspeções de BPF reali-

zadas pela ANVISA 

Adicionalmente, foi fomentada a discussão das seguintes 
consultas públicas e RDCs:
•	 CP 005/2015 – Controle das substâncias sujeitas a controle 

especial, bem como dos medicamentos que as contenham, 
em centros de Equivalência Farmacêutica e centros de Bio-
disponibilidade/Bioequivalência

•	 CP 010 a 015/2015 – Proposta de internalização do método 
a Farmacopeia Mercosul 

•	 Consulta Pública nº 20/2015 – Gerênciamento dos resíduos 
de serviços de saúde 

•	 Consulta Pública nº 60/2015 – Método geral: Difração de 
raios X 

•	 Guia para Qualificação dos Procedimento de Transporte dos 
Produtos Biológicos

•	 Guia para Elaboração do Relatório de Validação de Processo 
de Fabricação de Medicamentos

•	 Portaria INMETRO / MDIC número 196/2015

Somando-se a isso, também foram discutidas propostas 
para alteração de normas em vigor, não constantes da agenda 
regulatória, visando agilizar e melhorar os processos regula-
tórios voltados à produção, controle e estabilidade de medica-
mentos, através da colaboração de grupos de trabalho, confor-
me relacionado abaixo.
•	 Revisão da Resolução nº 584, de 29 de agosto de 2013 – In-

clui o Capítulo XV no Anexo I da Resolução nº 387, de 13 de 
dezembro de 2002, que regulamenta as atividades do far-
macêutico na indústria farmacêutica.

•	 RDC 58/2013 – Estabelece parâmetros para a notificação, 
identificação e qualificação de produtos de degradação em 
medicamentos com substâncias ativas sintéticas e semis-
sintéticas, classificados como novos, genéricos e similares, e 
dá outras providências.

•	 Lei Nº 13.123/2015 – Lei da Biodiversidade

gerências

•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 3.980
•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 1.220
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 5.200

Número de Pessoas Beneficiadas
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Aplicativo inédito
dá acesso a toda 
a legislação do

setor em tablets 
e smartphones.”
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gerências

APRESENTAÇÃO 

Em 2015, o Sindusfarma ocupou espaço relevante em grandes veículos de comu-
nicação do país, em seu permanente trabalho de divulgação das teses e das principais 
questões referentes à atuação da indústria farmacêutica no Brasil.

Outra iniciativa importante foi a criação da Editoria de Mídias Sociais, que permitiu 
ampliar a presença da entidade na internet, por meio da publicação regular de conteúdo 
sobre as ações do Sindusfarma e do setor em diversos canais das redes sociais.

Paralelamente a esta ação estratégica ao longo do ano, a Gerência de Comunicação 
concluiu um projeto pioneiro no setor: o lançamento do inédito Aplicativo do Sindusfar-

ma, que oferece aos associados acesso remoto, em tablets e smartphones, 
a toda a legislação da indústria farmacêutica, além de outros conteúdos.

A atuação da Gerência de Comunicação gerou 135 notícias cataloga-
das com a participação do Sindusfarma – média de 2,6 notícias por se-
mana – em importantes veículos de comunicação como Folha de S.Paulo, 
TV Globo, Veja, Valor Econômico, O Globo, O Estado de S.Paulo, Exame, 
Correio Braziliense, Rádio Jovem Pan, Rádio Band News, entre outros.

Cabe menção especial ao artigo publicado no Correio Braziliense 
sobre o sistema de rastreabilidade de medicamentos.

Afora os contatos pessoais e as pautas sugeridas por iniciativa 
do Sindusfarma, a Gerência de Comunicação recebeu e deu atendi-
mento a 110 solicitações de informações e entrevistas de veículos 
de comunicação de todo o país – média de 2,0 consultas por sema-
na. Dentre os assuntos de interesse da Imprensa destacaram-se: 

Rastreabilidade, Pesquisas Clínicas, Conjuntura setorial, Intercam-
bialidade de Similares e Genéricos, Biossimilares, Disparada do câm-

bio, Reajuste anual de preços.
No dia-a-dia, a Gerência de Comunicação dedicou-se à elaboração 

diária do Clipping da Indústria Farmacêutica (seleção do noticiário de 
interesse do setor); à atualização diária do Site e dos canais do Sin-

dusfarma nas Redes Sociais; à produção e divulgação do informativo 
eletrônico semanal Newsletter Sindusfarma, entre outras ações.
A Gerência também deu suporte às demandas de comunicação da Presi-

dência Executiva, Vice-presidência Executiva e das demais Gerências.

Dan Gedankien

comunicação

Em 2015, o Sindusfarma ocupou espaço relevante em grandes veículos de comu-
nicação do país, em seu permanente trabalho de divulgação das teses e das principais 
questões referentes à atuação da indústria farmacêutica no Brasil.

Outra iniciativa importante foi a criação da Editoria de Mídias Sociais, que permitiu 
ampliar a presença da entidade na internet, por meio da publicação regular de conteúdo 
sobre as ações do Sindusfarma e do setor em diversos canais das redes sociais.

Paralelamente a esta ação estratégica ao longo do ano, a Gerência de Comunicação 
concluiu um projeto pioneiro no setor: o lançamento do inédito Aplicativo do Sindusfar-

ma, que oferece aos associados acesso remoto, em tablets e smartphones, 
a toda a legislação da indústria farmacêutica, além de outros conteúdos.

das com a participação do Sindusfarma – média de 2,6 notícias por se-
mana – em importantes veículos de comunicação como Folha de S.Paulo, 
TV Globo, Veja, Valor Econômico, O Globo, O Estado de S.Paulo, Exame, 
Correio Braziliense, Rádio Jovem Pan, Rádio Band News, entre outros.

sobre o sistema de rastreabilidade de medicamentos.

bialidade de Similares e Genéricos, Biossimilares, Disparada do câm-
bio, Reajuste anual de preços.

diária do Clipping da Indústria Farmacêutica (seleção do noticiário de 
interesse do setor); à atualização diária do Site e dos canais do Sin-

dusfarma nas Redes Sociais; à produção e divulgação do informativo 
eletrônico semanal Newsletter Sindusfarma, entre outras ações.
A Gerência também deu suporte às demandas de comunicação da Presi-

dência Executiva, Vice-presidência Executiva e das demais Gerências.

Gerente Dan Gedankien
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

Zelar pela boa imagem do Sindusfarma e da indústria farma-
cêutica na sociedade brasileira por meio da divulgação de infor-
mações precisas e fidedignas sobre a atuação setorial.

OBJETIVOS

Divulgar as teses, análises e atividades do Sindusfarma para os 
principais veículos de comunicação do país, empresas associadas, 
profissionais do setor e a sociedade em geral, por meio de notícias, 
entrevistas, artigos, contatos pessoais com jornalistas, postagens 
das Mídias Sociais etc., para que a opinião pública, os formadores 
de opinião e as autoridades estejam bem informados so-
bre a agenda da entidade e os grandes temas 
da indústria farmacêutica. 

PÚBLICO-ALVO

O trabalho da Gerência de Comunicação atinge direta e in-
diretamente um público amplo, composto por formadores de 
opinião e a chamada opinião pública (jornalistas, autoridades, 
líderes empresariais e da sociedade civil, políticos, profissionais 
e especialistas da área da saúde, economistas, profissionais e 
executivos da cadeia farmacêutica etc.), além de líderes, execu-
tivos e profissionais da cadeia farmacêutica.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Clipping da Indústria Farmacêutica
Seleção diária do noticiário de interesse da indústria farmacêutica.

•	 Periodicidade: Diária
•	 Número de pessoas beneficiadas: 7.161 

Newsletter Sindusfarma
Boletim informativo semanal com notícias das principais re-

alizações da entidade no período.
•	 Periodicidade: Semanal
•	 Número de pessoas beneficiadas: 7.027

Site do Sindusfarma 
Portal da entidade na internet, atualizado diariamente com 

notícias, seleção do noticiário, legislação etc.
•	 Periodicidade de atualização: Diária
•	 Número total de acessos: 298.500
•	 Número total de visitantes únicos: 125.600
Mídias Sociais

Atualização permanente dos canais do Sindusfarma nas redes 
sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube) com notícias da 
entidade e iniciativas de destaque da indústria farmacêutica. 
•	 Periodicidade de atualização: Diária
•	 Número total de acessos: 413.304 (*)
(*) No período de 01º/06/15 a 18/12/15, somente no canal LinkedIn

Reportagens e artigos publicados na Mídia
135 participações catalogadas do Sindusfarma – média de 2,6 

notícias por semana – em importantes veículos de comunicação 
como Folha de S.Paulo, TV Globo, Veja, Valor Econômico, Agên-
cia Estado, O Globo, O Estado de S.Paulo, Exame, Época Negócios,  
IstoÉ Dinheiro, Correio Braziliense, IstoÉ, Rádio Jovem Pan, Rádio 
Band News, TV Bandeirantes, Rádio Estadão, Rádio Bandeirantes, 
TV Brasil, DCI, Portal G1, Portal Estadão, Agência Brasil etc.

 
Consultas recebidas da Mídia

110 solicitações de informações e entrevistas de veículos de 
comunicação de todo o país – média de 2,0 consultas por sema-
na. Entre os assuntos de interesse da Imprensa destacaram-se: 
Rastreabilidade, Pesquisas Clínicas, Conjuntura setorial, Inter-
cambialidade de Similares e Genéricos, Disparada do câmbio, 
Biossimilares, Canabidiol, Reajuste anual de preços.

gerências
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gerências

JANEIRO

Início de atividade da Editoria de  
Mídias Sociais
•	 Objetivo: Publicar em diversos canais 

e plataformas das Redes Sociais (Fa-
cebook, LinkedIn, YouTube etc.) as no-
tícias do Sindusfarma e da indústria 
farmacêutica, para ampliar o alcance 
e facilitar o compartilhamento des-
sas informações entre os associados 
da entidade e o público em geral.

MARÇO

Workshop “Comunicação Empresarial em 
Tempos de Internet e Mobilidade Digital”
•	 Data: 16 e 17/03/2015
•	 Palestrante: Vera Lúcia Vieira
•	 Objetivo: Transmitir técnicas de comuni-

cação em tempos de mobilidade digital, 
para que os participantes melhorem a 
eficácia de suas mensagens nestas no-
vas formas de comunicação empresarial.

•	 Público-alvo: Gerentes, Assistentes e 
profissionais da cadeia farmacêutica 
em geral.

•	 Número de pessoas beneficiadas: 09
•	 Nota de avaliação do evento pelos 

participantes: 9,6

JUNHO

Lançamento da página do Sindusfarma 
no Instagram
•	 Objetivo: Publicar e compartilhar fo-

tos das atividades do Sindusfarma 
entre os profissionais das empresas 
associadas e o público em geral.

AGOSTO

Workshop “Técnicas de  
Apresentação e Oratória”
•	 Data: 17 e 18/08/2015
•	 Palestrante: Vera Lúcia Vieira
•	 Objetivo: Preparar os profissionais 

para realizar apresentações em pú-
blico com objetividade, desenvoltura 
e eficácia.

•	 Público-alvo: Gerentes, Assistentes e 
profissionais da cadeia farmacêutica 
em geral.

•	 Número de pessoas beneficiadas: 11
•	 Nota de avaliação do evento pelos 

participantes: 9,6

DEZEMBRO

Lançamento do Aplicativo  
Sindusfarma App 

•	 Data: 14/12/2015
•	 Objetivo: Permitir o acesso rápido 

e remoto de toda a legislação refe-
rente à indústria farmacêutica em 
qualquer smartphone ou tablet. O 
app também tem áreas de notícias 
e de enquetes. Além de facilitar con-
sultas e pesquisas às normas e re-
soluções da Anvisa, o aplicativo per-
mite o compartilhamento destas e 
outras disposições legais. O acesso 
ao conteúdo do aplicativo é restrito 
aos associados da entidade. O app 
está disponível nas lojas Apple Store 
e Google Play.

Lançamento do livro “Falando para 
Quem Decide e Forma Opinião”
•	 Data: 14/12/2015
•	 Objetivo: Reunir numa coletânea arti-

gos publicados nos principais veículos 
de comunicação do país e na mídia 
especializada. Publicação é fruto da 
iniciativa do Sindusfarma de, nos úl-
timos anos, elaborar artigos para pu-
blicação na Imprensa, com o objetivo 
de divulgar e discutir os grandes te-
mas da indústria farmacêutica entre 
os formadores de opinião da socieda-
de brasileira e lideranças setoriais.

RESULTADOS OBTIDOS

No ano de 2015, a presença do Sindusfarma na Mídia foi expressiva, mais uma vez. A 
atuação da Gerência de Comunicação gerou 135 citações catalogadas e artigos do Sindusfar-
ma publicados e transmitidos nos principais veículos de comunicação do país – média de 2,6 
menções por semana. Além dos contatos pessoais e das pautas que sugeriu a jornalistas, a 
Gerência recebeu e deu atendimento a 110 solicitações de informações e entrevistas de jornais, 
revistas, emissoras de rádio e TV, portais de internet etc. – média de 2,0 consultas por semana.

Na comunicação por canais de internet voltados para executivos e profissionais da 
cadeia farmacêutica e o público geral interessado em informações sobre o setor, o Sin-
dusfarma registrou bom índice de audiência para uma entidade setorial: o site teve cer-
ca de 298.500 acessos, com cerca de 125.600 visitantes únicos; pelas mídias sociais, 
foram registrados pelo menos 413.304 acessos (LinkedIn, de 1º/06/15 a 18/12/15).

•	 Nº de pessoas beneficiadas de 
forma gratuita: 132.761

•	 Nº de pessoas beneficiadas de 
forma não gratuita: 20

•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 
132.781 

Número de  
Pessoas Beneficiadas
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Dentre as principais 
atividades destacam-se 
os pleitos elaborados e 
levados aos governos 
federal e estaduais .”
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gerências

APRESENTAÇÃO

O presente relatório refere-se às principais atividades de-
senvolvidas pela Gerência de Regulação de Mercados no exer-
cício de 2015.

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

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

Aponta, de forma sumária, os pleitos que foram ela-
borados e levados aos entes de Governo, tanto na esfe-
ra federal como nas estaduais.

O conhecimento da regulamentação econômica 
do setor de medicamentos, o conhecimento e o cons-
tante acompanhamento da legislação tributária e de 
toda a movimentação que envolve a área de atuação 
da Gerência de Regulação de Mercados, tornaram-se 
um diferencial importante, colocando o Sindusfarma 
como uma das mais importantes Entidades represen-
tativas do setor farmacêutico no Brasil.

Finalizando, registra-se a imprescindível participa-
ção dos profissionais das áreas técnicas das empresas 
associadas, no trabalho que desenvolveram, especial-
mente nos Grupos Temáticos de Tributos e na Comissão 
de Economia.

Bruno Cesar Almeida de Abreu

regulação de 
mercados

O presente relatório refere-se às principais atividades de-
senvolvidas pela Gerência de Regulação de Mercados no exer-

Contém informações qualitativas e quantitativas, como 
também a abordagem das ações desenvolvidas junto aos en-
tes de governo e aos profissionais das empresas associadas 

Descreve os Seminários, Workshops e Treinamentos 
realizados, cujo objetivo fundamental foi o de levar aos 
profissionais da área fiscal, tributária e econômica infor-
mações atualizadas e esclarecimentos sobre a forma de 

mente nos Grupos Temáticos de Tributos e na Comissão 

Bruno Cesar Almeida de Abreu

Gerente Bruno Cesar Almeida de Abreu
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

Formar e divulgar os números que compõem o perfil da indústria farmacêutica, 
sempre atualizados e disponíveis na forma de gráficos e tabelas estatísticas que con-
templam 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 desen-
volvida com persistência pela Gerência de Regulação de Mercados, em assuntos 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 medicamen-
tos, interpretação e aplicação da legislação tributária incidente no setor farmacêutico etc.

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

Além disso, a Gerência de Regulação de Mercados está encarregada das questões 
tributárias nas operações de Comércio Exterior, interagindo com entes de governo na 
busca da redução de impostos nas operações com medicamentos.

OBJETIVOS

Produção de informações úteis e confiáveis sobre as atividades e o desempenho 
da Indústria Farmacêutica representa prioridade e o objetivo maior da gerência de Re-
gulação de Mercados.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas de Economia, Finanças, Tributos, Farmacoeconomia.

FEVEREIRO

25 e 26/02 Workshop: Técnicas de 
Negociação e Administração de Conflitos 
internos e externos. (1ª Edição)

Teve como objetivo preparar os profissio-
nais para negociar e administrar os conflitos 
que afetam a satisfação dos clientes internos 
ou externos, bem como demonstrar como 
selecionar o estilo mais apropriado de nego-
ciação para cada tipo de situação no relacio-
namento empresa-cliente (interno e externo). 

Ministrado por Vera Lúcia Vieira (Cus-
tomer Sat) o WS teve o número seleto de 
18 participantes. 

MARÇO

16/03 Seminário: Novidades 
Regulatórias da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos – CMED

Representantes da Câmara de Regula-
ção do Mercado de Medicamentos (CMED) 
apresentaram as novidades regulatórias 
da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos – CMED, focando as novi-
dades relacionadas ao ajuste anual de pre-
ços, às novas regras de transparência e à 
nova sistemática de precificação de clones.

Local de realização: WTC
 » Número de pessoas beneficiadas: 154

17/03 Apresentação do Sistema 
SAMMED 2015

O Sistema Sammed é utilizado pelas 
empresas para o preenchimento do rela-
tório de comercialização de medicamentos, 
com base nos índices definidos pelo go-
verno para o reajuste anual de preços, que 
entrou em vigor no final de março de 2015.

Estiveram presentes Técnicos da An-
visa/CMED, como também Sr. Leandro 
Pinheiro Safatle, secretário-executivo 
da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED).
 » Número de pessoas beneficiadas: 183
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gerências

MAIO

19/05 Workshop: Gestão Eficaz do Tempo
Este workshop teve o objetivo de 

preparar os profissionais para adminis-
trar o tempo nas empresas de forma efi-
caz, maximizando os resultados de seu 
trabalho e equilibrando-o com os outros 
diversos papéis desempenhados. Reali-
zação de um autoinventário para facilitar 
a gestão do tempo (profissional, pessoal, 
familiar e social), facilitando a detecção 
de oportunidades de mudanças e melho-
rias pessoais e profissionais.

Ministrado por Vera Lúcia Vieira (Cus-
tomer Sat), contou com número total de 
20 participantes.

28/05 Workshop: Gestão Econômica, 
Tributária e Contábil na Indústria 
Farmacêutica (1ª Edição)

Teve como objetivo mostrar clara-
mente as atividades que impactam os 
profissionais que atuam em áreas admi-
nistrativas das indústrias farmacêuticas. 
Este programa integrou, de maneira di-
dática, conhecimento básico de contabili-
dade, tributos e formação de preços apli-
cados ao setor industrial farmacêutico.

Adicionalmente, nesta edição, foram 
explorados casos e exercícios práticos 
que trouxeram exemplos encontrados no 
dia a dia de quem está atuando em ativi-
dades ligadas ao planejamento tributário 
e contábil das indústrias farmacêuticas.

Contando com as presenças dos 
Ministrantes Marcello Coria Massai-
ni (Eurofarma Laboratórios) e Bruno 
Aguiar (Rayes, Fagundes e Oliveira Ra-
mos Advogados) 
 » Número de pessoas beneficiadas: 27

JUNHO

25/06 Seminário: Análise de Impacto 
Regulatório – AIR

Neste Seminário, que teve como 
ministrante Gustavo Cunha Garcia, es-
pecialista em Regulação Sanitária e Co-
ordenador da Gerência Geral de Análise 
de Impacto Regulatório da ANVISA, foi 
feito uma breve introdução sobre AIR, 
seus conceitos, objetivos, aplicações. 
Discutiu-se também sobre os principais 
elementos de AIR, diferentes modelos de 
AIR, análise de Custo-Benefício, análise 
de Custo-Efetividade, análise de Multi- 
Critério, histórico da AIR na Anvisa, aná-
lise de Impacto Regulatório na Anvisa, 
contexto Interno, bem como, contexto 
Externo e processo atual.
 » Número de pessoas beneficiadas: 82

AGOSTO

18/08 Workshop: Análise de Margens 
& Impostos para a comercialização de 
produtos farmacêuticos

Este Workshop teve o objetivo de 
abordar de forma direta e prática as prin-
cipais normas fiscais envolvidas na co-
mercialização 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: 22

SETEMBRO

22/09 Workshop: Classificação Fiscal  
de Mercadorias

Este Workshop teve o objetivo de 
orientar sobre os procedimentos para a 
Classificação Fiscal de Produtos Químicos, 
Farmoquímicos, Farmacêuticos e Corre-
latos na Nomenclatura Comum Mercosul 
(NCM), envolvendo especialmente as áre-
as de Importação, Compras, Suprimentos, 
entre outras, e todos os envolvidos nos 
processos decisórios nas cadeias de dis-

tribuição de produtos farmacêuticos.
Ministrado por Ricardo Isidoro.

 » Número de pessoas beneficiadas: 16

30/09 Workshop: Gestão Econômica, 
Tributária e Contábil na Indústria 
Farmacêutica. (2ª Edição)

Nesta segunda edição do ano de 
2015, o evento teve como objetivo mos-
trar de forma prática, as atividades que 
impactam diretamente os profissionais 
que atuam em áreas administrativas da 
Indústria Farmacêutica.

Ministrado por Marcello Coria Mas-
saini (Eurofarma) e Bruno Aguiar (Rayes e 
Fagundes Advogados Associados).
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

OUTUBRO

07/10 Workshop: Precificação  
de Medicamentos

Os preços são parte integrante do 
composto de marketing. Deste modo, a 
correta precificação é peça chave no su-
cesso ou fracasso de produtos e serviços.

No setor industrial farmacêutico bra-
sileiro, este assunto assume importância 
ainda maior em função da regulamenta-
ção exercida pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos – CMED, 
responsável por regular o mercado e es-
tabelecer critérios para a definição e o 
ajuste de preços.

Para discutir e entender de for-
ma aprofundada esse assunto, este 
workshop, promovido em conjunto com 
o DEC, discutiu e apresentou os desafios 
práticos aplicados à formulação e gestão 
de preços dos medicamentos no Brasil.

Ministrado por Bruno Cesar Almeida 
de Abreu, gerente de Regulação de Mer-
cados do Sindusfarma, e Inajar de Souza, 
presidente da FarmaAcademia e coorde-
nador do Programa DEC Sindusfarma.
 » Número de pessoas beneficiadas: 50
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19/10 Apresentação do Novo  
Sistema SAMMED e Novo Relatório  
de Comercialização

Recebemos no Sindusfarma, em 
dois períodos, o secretário executivo da 
CMED, Dr. Leandro Safatle, acompanha-
do de sua equipe, para apresentação do 
Novo Sistema SAMMED – Sistema de 
Acompanhamento de Mercado de Me-
dicamentos, da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos – CMED, 
junto com o novo Relatório de Comercia-
lização, com data de entrega em novem-
bro de 2015. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 133

19 e 20/10 Workshop: Técnicas de 
Negociação e Administração de Conflitos 
internos e externos. (2ª Edição)

Nesta segunda edição do ano de 
2015, o evento também teve como 
objetivo preparar os profissionais 
para negociação e administração dos 
conflitos que afetam a satisfação dos 
clientes internos ou externos, de-
monstrando como selecionar o estilo 
mais apropriado de negociação para 
cada tipo de situação no relaciona-
mento empresa-cliente.

Ministrado por Vera Lúcia Vieira
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

NOVEMBRO

17/11 Workshop – Fiscalização 
Tributária: Novo Cenário Eletrônico

Este Workshop teve como objetivo apre-
sentar o novo cenário eletrônico das fiscaliza-
ções tributárias apontando 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 Bruno Aguiar e Da-
niela Floriano (Rayes e Fagundes Advo-
gados Associados)
 » Número de pessoas beneficiadas: 18

OFÍCIOS ELABORADOS EM 2015

•	 Dirigido à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz), Ofício para firmar 
compromisso da realização de Pesquisa de Levantamento de Preços, com base na 
alínea “a”, do inciso I, do artigo 2º da Portaria CAT 35/2014.

•	 Encaminhado ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Ofício em que 
foi requerida a reconsideração à necessidade de se exigir GNRE específica (ou de 
outro documento que lhe faça às vezes) para cada operação que destine merca-
doria ou serviço para destinatário consumidor final e não contribuinte estabelecido 
em outra Unidade da Federação.

•	 Encaminhado à Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda 
(SRF), Ofício solicitando a regulamentação da Lei nº 13.161/15 ou edição de Atos 
Normativos a fim de esclarecer que a aplicação das alterações promovidas na Lei nº 
12.546/11 respeitará os princípios constitucionais da irretroatividade e da anterio-
ridade, não podendo produzir efeitos antes de noventa (90) dias da sua publicação.

GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES

Uma das atividades importantes refere-se à coordenação do Grupo de Trabalho de 
Tributos, com 65 participantes de empresas associadas. Em 2015 foram realizadas 12 
reuniões técnicas. Nessas reuniões, além das discussões sobre as questões fiscais e 
tributárias, foram discutidos todos os Ofícios que foram endereçados pelo Sindusfar-
ma aos entes de governo.

Na mesma linha, porém na sua área específica, está a Comissão de Economia, com 
31 participantes de empresas associadas. Em 2015 foram realizadas 11 reuniões téc-
nicas. Nesses encontros, foram discutidas questões relativas à revisão da Resolução 
CMED nº 2/2004, a qualificação do Sistema SAMMED, entre outros assuntos perti-
nentes à área.
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DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

A produção de informações úteis e confiáveis sobre as atividades e o desempenho 
da Indústria Farmacêutica representa prioridade e o objetivo maior da gerência de Re-
gulação de Mercados.

Para o cumprimento desse objetivo maior, a Gerência de Regulação de Mercados acom-
panhou regularmente a movimentação dos principais índices econômicos, gerais e setoriais, os 
valores de vendas do mercado farmacêutico, as exportações e importações de medicamen-
tos, a evolução das principais moedas, entre outras informações. Estão disponibilizados no site 
do Sindusfarma, 54 tabelas estatísticas, 85 gráficos e 26 boletins dos indicadores econômicos.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

No ano de 2015 a Gerência de Regulação de Mercados, com a realização de seus 
eventos, distribuídos Seminários, Workshops, Reuniões de Grupos de Trabalho, Comis-
sões, entre outros, beneficiou o total de 1.311 pessoas que estiveram presentes. O 
gráfico seguinte traz uma comparação para o período de 2004 a 2015.

Na comparação com 2004, houve um acréscimo de aproximadamente quatro ve-
zes o número de participantes em eventos, seminários, workshops e reuniões sob a 
coordenação da Gerência de Regulação de Mercados do Sindusfarma.

RESULTADOS OBTIDOS

Como descrito neste relatório, o ano 
de 2015 foi bastante produtivo para as 
atividades da Gerência de Regulação de 
Mercados do Sindusfarma.

Teve como maior desafio a ampliação 
de seus resultados qualitativos e quanti-
tativos, mantendo, no mínimo, a qualida-
de dos serviços prestados às empresas 
associadas, a confiabilidade e atualidade 
das informações disponibilizadas, a pro-
moção dos eventos, como também poder 
traduzir em pleitos os anseios de nossa 
coletividade de uma forma geral.
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•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 1.311

Número de Pessoas Beneficiadas
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Entre várias ações, foco 
na implementação do 
eSocial, negociações 

coletivas de trabalho e 
discussão de novas NRs.”
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APRESENTAÇÃO

Neste relatório vocês irão encontrar as principais ações e ativi-
dades desenvolvidas pela Área Sindical Trabalhista durante o ano de 
2015 como: Palestras; Reuniões Plenárias, Workshops, Negociações 
Coletivas de Trabalho, Seminários de Gestão de Saúde e Segurança 
no Trabalho, Acompanhamento do Processo de Inclusão de PCDs, 
PAP – Programa de Apoio Profissional, IX Jogos Sindusfarma, Prê-
mios: VIII Edição do Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segu-
rança no Trabalho e VII Edição do Prêmio Bumerangue – T&D e R&S. 

O ano de 2015 continuou sendo de muitos desafios, destacamos 
a continuidade das discussões sobre a implantação do Sistema de 
Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-
rias e Trabalhistas (eSocial). Sendo a sua implementação previs-
ta para meados 2016. Foram realizadas em 2013 – 2 reuniões, 
2014 – 5 reuniões e em 2015 mais 3 reuniões, sendo também 
enviado diversas informações e notícias aos associados.

Não podemos deixar de mencionar as negociações coleti-
vas de trabalho realizadas durante 2015, quando foram dis-
cutidas somente as cláusulas econômicas das respectivas 
convenções vigentes referentes à Fetquim/CUT, Fequimfar/
Força Sindical e Sinfar (Farmacêuticos), excepcionalmente 
em virtude do agravamento da crise econômica. Quanto 
ao Sinprovesp (Propagandistas), também foram discuti-
das as cláusulas econômicas, conforme previsto na CCT 
2014/2015. 

Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta Gerência 
trabalhou ativamente nas NRs em Consulta Pública du-
rante 2015, enviando sugestões e informações para a CNI 
(Confederação Nacional da Indústria) referente aos impac-
tos da, NR 01, NR 12 e também referente a – Revisão da 
Norma Técnica da ABNT/NBR – 1052 – Acústica sonora em 
ambientes internos a edificações.

relações sindicais 
trabalhistas

Neste relatório vocês irão encontrar as principais ações e ativi-
dades desenvolvidas pela Área Sindical Trabalhista durante o ano de 
2015 como: Palestras; Reuniões Plenárias, Workshops, Negociações 
Coletivas de Trabalho, Seminários de Gestão de Saúde e Segurança 
no Trabalho, Acompanhamento do Processo de Inclusão de PCDs, 
PAP – Programa de Apoio Profissional, IX Jogos Sindusfarma, Prê-
mios: VIII Edição do Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segu-
rança no Trabalho e VII Edição do Prêmio Bumerangue – T&D e R&S. 

O ano de 2015 continuou sendo de muitos desafios, destacamos 
a continuidade das discussões sobre a implantação do Sistema de 
Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-
rias e Trabalhistas (eSocial). Sendo a sua implementação previs-
ta para meados 2016. Foram realizadas em 2013 – 2 reuniões, 
2014 – 5 reuniões e em 2015 mais 3 reuniões, sendo também 

Não podemos deixar de mencionar as negociações coleti-
vas de trabalho realizadas durante 2015, quando foram dis-
cutidas somente as cláusulas econômicas das respectivas 
convenções vigentes referentes à Fetquim/CUT, Fequimfar/

ao Sinprovesp (Propagandistas), também foram discuti-
das as cláusulas econômicas, conforme previsto na CCT 

Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta Gerência 

Norma Técnica da ABNT/NBR – 1052 – Acústica sonora em 

Gerente Arnaldo Pedace
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Merece destaque a participação do geren-

te de Relações Sindicais Trabalhistas do Sindus-
farma, Arnaldo Pedace na 10ª edição do ENAI – En-

contro Nacional da Indústria, realizado em Brasília – DF, 
nos dias 11 e 12 de novembro de 2015. Nesse encontro a CNI 

apresentou o Banco de Boas Práticas Sindicais, que visa reconhe-
cer e disseminar práticas inovadoras de Sindicatos Industriais. O Banco 

congrega ações em cinco categorias: defesa de interesses, gestão sindical, ne-
gociação coletiva, prestação de serviços e comunicação e relacionamento com a base.

A CNI avaliou 438 Práticas Sindicais durante o ano de 2015 e selecionou as 100 
melhores e o SINDUSFARMA foi contemplado com quatro práticas, conforme apre-
sentamos abaixo:

•	 Comunicação e relacionamento – Boa prática: Prêmio Melhores Práticas em Ges-
tão de Saúde e Segurança no Trabalho

•	 Negociação coletiva – Boa prática: Conciliação voluntária de divergências 
•	 Prestação de serviços – Boa prática: PES – Programa Educacional
•	 Prestação de serviços – Boa prática: Programa de Inclusão Social – Pessoas com 

Deficiência (PCD)
O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) é um instrumento da CNI para 

modernizar os sindicatos e fortalecer sua atuação na defesa dos interesses da Indús-
tria brasileira.

O Ministro Gelson de Azevedo em 2015 deu continuidade ao programa de visitas 
que o Sindusfarma vem fazendo junto aos Tribunais e magistrados da Justiça do Tra-
balho em todo o país. (TRT – 4ª Região e TST em Brasília).

O Sindusfarma lançou no dia 14 de abril de 2015, uma cartilha referente ao uso res-
ponsável da água e energia elétrica, com o objetivo de fornecer informações imprescin-
díveis de economia de água e energia elétrica em casa, escritórios e indústrias. Em 17 
de novembro de 2015, foi lançada mais uma cartilha, voltada especificamente para a 
indústria farmacêutica sobre a NR-12, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabe-
lece normas para a prevenção de acidentes no manuseio de máquinas e equipamentos. 

As previsões para o crescimento da economia brasileira em 2016 já começam a dar 
sinais de piora, mantendo-se a tendência de recessão, pois, enquanto não houver um 
ajuste das contas públicas, pela redução das despesas do governo, a inflação continu-
ará alta e o país terá crescimento zero ou negativo.

Em suma, qualquer projeção para a expansão da economia nos próximos anos, irá 
depender das possíveis combinações das ações governamentais. Portanto, o governo 
terá um grande desafio, fazer a economia crescer sem aumento da carga tributária. 

Arnaldo Pedace
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO

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 aces-
sível as imposições 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 Am-
biente de Trabalho GST – Sindusfarma.

OBJETIVOS

A área Sindical Trabalhista tem como objetivos: analisar as Leis, Portarias e infor-
mativos diários editados por órgãos oficiais, prestação de assessoria preventiva sobre 
inovações legais e jurisprudenciais ou doutrinárias na área do Direito do Trabalho; re-
presentação do Sindusfarma nas negociações das convenções, acordos ou dissídios 
coletivos com os sindicatos dos trabalhadores; assessoramento às empresas associa-
das em questões relativas à aplicação da legislação trabalhista/previdenciária vigente.

A Gestão e Boas Práticas de Segurança no Ambiente de Trabalho (GST- Sindus-
farma) tem como objetivos: realizar eventos para esclarecimento e atualização dos 
profissionais da área, proporcionando aos participantes dos eventos a troca de experi-
ências e oportunidade de adquirir novos conhecimentos na área; debater assuntos da 
legislação voltada à segurança, higiene e medicina ocupacional; desenvolver ações no 
sentido de instrumentalizar os técnicos, quanto aos EPIs defeituosos, bem como cons-
cientizar os colaboradores da importância do uso desses equipamentos; acompanhar 
as alterações nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e 
demais regulamentações pertinentes.

PÚBLICO-ALVO

As atividades realizadas se destinam aos colaboradores das áreas de recursos hu-
manos, jurídica e saúde e segurança do trabalho.

gerências

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

JANEIRO

07/01 Reunião – Norma 
Regulamentadora nº 01

A Norma Regulamentadora nº 01 que 
estabelece as disposições gerais e os 
requisitos mínimos para prevenção em 
Segurança e Saúde no Trabalho – SST, de 
forma a eliminar e reduzir os riscos à saú-
de e integridade física e moral dos traba-
lhadores. Por encontrar-se em consulta 
pública, essa reunião  teve como objetivo 
criar um documento com críticas e su-
gestões de melhorias da norma voltadas 
para a Indústria Farmacêutica para envio 
ao Governo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

FEVEREIRO

04/02 Reunião de Heads de RH
Primeira reunião do grupo destina-

da apenas a Diretores de RH das em-
presas associadas.
 » Número de pessoas beneficiadas: 06

05/02 Reunião Extraordinária –  
Crise Hídrica

No início do ano, em razão do cená-
rio de possível crise hídrica, esta reunião 
extraordinária teve como escopo a con-
textualização e cenários do problema, a 
apresentação de sugestões do Plano de 
contingências e ações paralelas, a discus-
são e levantamento de boas práticas e a 
elaboração de uma Cartilha sobre o consu-
mo consciente de água e emergia elétrica.
 » Número de pessoas beneficiadas: 16

si
nd

us
fa

rm
a 

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 d

e 
at

iv
id

ad
es

 2
01

5

119



11/02 Reunião GFARH
Destinada a área de Rh no geral com o 

objetivo de trocar experiências entre o que 
cada empresa aplica no dia-a-dia na sua 
empresa. O tema de Fevereiro foi uma pa-
lestra: Educação Corporativa- Teoria e cases 
de sucesso, ministrada por Meg Chiaramelli 
(empresa Integração); em seguida foram de-
finidos os temas para o ano de 2015.
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

12/02 Plenária Especial – Apresentação 
do Regulamento do Prêmio Excelência em 
Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho

Como o Regulamento do Prêmio GST 
2015, passou por algumas modificações, 
nesta reunião foram apresentadas as se-
guintes alterações: a inclusão de nova área 
em Segurança e Saúde do Trabalho denomi-
nada Projetos de Acessibilidade e Inclusão e 
Profissional, bem como inclusão da área de 
Fornecedores referentes ás empresas que 
não possuam como atividade principal a fa-
bricação de medicamentos para uso huma-
no. Além da inclusão da área do Profissional 
Destaque de Segurança e Saúde Ocupacio-
nal. Foi ainda apresentada à alteração do 
percentual para obtenção do troféu menção 
honrosa e a mudança das categorias em re-
lação ao número de empregados.
 » Número de pessoas beneficiadas: 15

26/02 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os proje-
tos de lei edecisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foram apresentadas as princi-
pais alterações relativas aos benefícios 
de auxílio-doença, pensão por morte e 
seguro-desemprego e o pedido de trami-
tação do processo em segredo de justiça 
nos processos do Rio Grande do Sul.
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

MARÇO

02/03 Reunião com Sindicato  
de Propagandistas

Essa reunião teve como objetivo a 
entrega da Pauta de Reivindicações do 
Sinprovesp referente à Convenção Cole-
tiva 2015/2015.

10/03 Workshop Segurança 
do Trabalho: Segurança Química, 
Transporte de Produtos Perigosos e GHS

Este workshop teve como objetivo 
apresentar os sistemas de comunicações 
de perigos de substâncias químicas e im-
plementação do GHS – Sistema Harmo-
nizado Globalmente para a Classificação 
e Rotulagem de Produtos Químicos, além 
de promover a difusão de conhecimentos 
de legislação básica de transportes de 
produtos químicos perigosos, classifica-
dos como perigosos pela ONU – Organi-
zação das Nações Unidas, como perigo-
sos para o transporte.
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

16/03 Reunião da Comissão de Negociação
Essa reunião teve como objetivo ana-

lisar a pauta de reivindicações apresen-
tadas pelos Sindicatos dos empregados.
 » Número de pessoas beneficiadas: 12

18/03 Reunião GFARH
Na reunião do grupo em Março reali-

zamos a apresentação de um case sobre 
Avaliação de Desempenho, ministrada 
pela Pamela da empresa Astellas e Pris-
cila da empresa Daiichi Sankyo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 23

20; 23; 26; 30/03 Reunião de Negociação 
Fequimfar e Fetquim

Estas reuniões tiveram como objeti-
vo a apresentação do comparativo entre 
a pauta de reivindicações e as observa-
ções apontadas pelo Sindusfarma.

25/03 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os projetos 
de lei e decisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foram apresentadas as teses 
jurídicas sobre a jornada externa dos pro-
pagandistas e o lançamento pelo MTE da 
cartilha relativa ao Seguro-Desemprego.
 » Número de pessoas beneficiadas: 25

25/03 Reunião Grupo de Trabalho NR – 12
Nesta reunião, foi dado prosseguimen-

to à elaboração da cartilha, com a discussão 
e conclusão do tópico de análises de riscos 
e a inclusão de um Modelo, além da finali-
zação do tópico de definições e também 
foram incluídas ilustrações no documento 
e realizada uma revisão geral da cartilha.
 » Número de pessoas beneficiadas: 12

25; 27/03 Reunião de Negociação Sinprovesp
Estas reuniões tiveram como objeti-

vo a apresentação do comparativo entre 
a pauta de reivindicações e as observa-
ções apontadas pelo Sindusfarma

ABRIL

Assinatura das Convenções Coletivas de 
Trabalho – 2015

Fetquim (CUT) e Fequimfar
O Sindusfarma e a central sindical Fe-

tquim firmaram no dia 17/4 a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2015/2017. A data 
de vigência do acordo é 1º de abril.

Para os profissionais filiados à Fe-
tquim/CUT, o índice de reajuste será de 
8,5%, com teto de R$ 7.119,00.

A Convenção tem as seguintes bases:
•	 Reajuste salarial: 8,5% para os salá-

rios. Teto de R$ 7.119,00. Acima desse 
valor, fixo de R$ 605,11.
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•	 Salário normativo:
 − Para empresas com até 100 em-
pregados: R$ 1.253,17 (8,5%)

 − Para empresas acima de 100 em-
pregados: R$ 1.410,50 (8,5%)

•	 Participação nos Lucros e Resultados:
 − Para empresas com até 100 em-
pregados: R$ 1.341,00 (13,06%)

 − Para empresas acima de 100 em-
pregados: R$ 1.860,00 (13,06%)

•	 Abono: R$ 800,00 (8,1%)
Pagamento em duas parcelas iguais 
de R$ 400,00 (julho e outubro) ou 
parcela única em setembro/2015.

•	 Cesta básica ou Vale-alimentação:
 − Para empresas com até 100 em-
pregados: R$ 100,00 (9,78%)

 − Para empresas acima de 101 em-
pregados: R$ 160,00 (10,76%)

a. Para os empregados que recebem o 
Salário Normativo da categoria o des-
conto será de R$ 1,00;

b. Para os empregados que recebem o 
Salário Normativo da categoria até o 
limite de R$ 3.463,62 (8,5%), o descon-
to será de 10% do valor do benefício;

c. Para os empregados que recebem 
o Salário de R$ 3.463,63 até R$ 
3.927,70, o desconto será de 15% do 
valor do benefício;

d. Para os empregados que recebem os 
Salários acima de R$ 3.927,70, a con-
cessão do benefício será feita por ade-
são do empregado, assumindo este, o 
valor integral do vale-alimentação.
Faixa de reembolso de medicamentos:

 − Faixa item a – Para salários até R$ 
1.996,48 (8,5%) – 80% do valor da nota 
fiscal até o limite mensal de compra;

 − Faixa item b – Para salários de R$ 
1.996,49 até R$ 3.221,80 (8,5%) – 
50% do valor da nota fiscal até o 
limite mensal de compra;

 − Faixa item c – Para salários acima de R$ 
3.221,80 (8,5%) – 30% do valor da nota 
fiscal até o limite mensal de compra;

Para salários acima de R$ 6.201,62 
(6,0%), o limite do subsídio será o valor 
fixo de R$ 1.860,48.

•	 Licença-maternidade: A prorrogação 
da Licença Maternidade para 180 
dias será aplicável a partir de abril de 
2015 para as Empresas com mais de 
150 empregados;
Para Empresas com mais de 100 
empregados a prorrogação será apli-
cável a partir de janeiro de 2016;
A partir de abril de 2017, a prorrogação 
será aplicável para todas as empresas.

•	 Auxílio-creche: O reembolso será de-
vido independentemente do tempo de 
serviço na empresa e cessará no dia 
31 de dezembro do ano em que o be-
nefício completar 30 (trinta) meses de 
vigência ou antes de prazo na ocorrên-
cia da cessação do contrato de trabalho

Sinprovesp
O Sindusfarma e o Sinprovesp firma-

ram, no dia 27/3, a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2015/2016 dos propagandistas 
da indústria farmacêutica. A data de vi-
gência do acordo é 1º de abril.

Para os profissionais filiados ao Sin-
provesp, o índice de reajuste será de 
8,42%, com teto de R$ 6.000,00.

A Convenção tem as seguintes bases:
•	 Reajuste salarial: 8,42% para os sa-

lários até R$ 6.000,00. Acima desse 
valor, fixo de R$ 505,20.

•	 Salário normativo: R$ 1.528,72 (8,42%)
Participação nos Lucros e Resulta-
dos: R$ 1.602,45 (8,42%)

•	 Auxílio-creche: R$ 320,00 (8,47%)
•	 Reembolso de quilometragem: R$ 

0,68 (11,48%)
•	 Reembolso-refeição: R$ 34,50 (7,81%)
•	 Despesa com comunicação: R$ 92,00 

(0%) mantido.

Sinfar (Farmacêuticos)
•	 Reajuste salarial

 − Salários de até R$ 7.119,00: 8,5%
 − Salários acima de R$ 7.119,00: R$ 
605,12 (aumento fixo)

01/04 Reunião da Comissão de Negociação
Estas reuniões tiveram como objeti-

vo a apresentação do comparativo entre 
a pauta de reivindicações e as observa-
ções apontadas pelo Sindusfarma.
 » Número de pessoas beneficiadas:6

01 e 02/04 Workshop Segurança 
do Trabalho – Higiene Ocupacional e 
Monitoramento de Ativos Farmacêuticos

Este workshop teve a finalidade de 
apresentar as formas de como identifi-
car, controlar, avaliar, monitorar e avaliar 
os riscos ambientais a fim de eliminá-los 
ou reduzi-los a níveis mínimos aceitáveis 
bem como a apresentação do monitora-
mento de ativos farmacêuticos por meio 
das estratégias, técnicas de amostra-
gem e controle dos riscos.
 » Número de pessoas beneficiadas: 31

08/04 Reunião de Heads de RH
Palestra sobre “Mercado Farmacêu-

tico Global e Local: Situação Atual e Pers-
pectivas Futuras” – ministrada por Inajar 
de Souza; e informações referentes ao 
andamento das Negociações Coletivas 
de Trabalho 2015-2016.
 » Número de pessoas beneficiadas:4

09 a 12/04 Feira Reatech (Feira 
Internacional de Tecnologia em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade)

Para divulgar o Pacto de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência (PCDs) no mer-
cado de trabalho e o programa bolsa de 
empregos para os profissionais do setor, 
o Sindusfarma participou com um estan-
de da 14ª Reatech – Feira Internacional 
de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade, realizada entre os dias 9 e 
12 de abril.
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Durante os quatro dias de feira, o 
estande do Sindusfarma fez uma ampla 
divulgação do programa de Bolsa de Em-
pregos e cadastrou os currículos de PCDs 
no banco de dados da entidade, além de 
apresentar as atividades e serviços ofe-
recidos às empresas associadas.

Pacto Coletivo
 O Pacto Coletivo para Inclusão de 

Pessoas Com Deficiência foi um ato pio-
neiro da entidade, firmado pela primei-
ra vez em 2006. Em março de 2011, o 
acordo foi renovado com sindicatos de 
trabalhadores filiados às centrais CUT, 
Força Sindical e Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego no Estado 
de São Paulo.

13/04 Reunião com o ex- Ministro 
Gelson de Azevedo

 Informações sobre os trabalhos que 
estão sendo realizados no TRT da 4ª Re-
gião e TST – Brasília.
 » Número de pessoas beneficiadas: 22

15/04 Reunião GFARH
Tema abordado foi sobre os Indicado-

res de RH. Contamos com a ajuda da apre-
sentação das empresas Libbs e Takeda.
 » Número de pessoas beneficiadas: 15

15/04 Reunião Grupo de Trabalho NRs
Nesta reunião, foi realizada a divisão 

das Normas Regulamentadoras de acordo 
com os colaboradores presentes, além de 
ficar definido sobre o modelo do manual a 
ser seguido e cada norma terá a integra da 
legislação vigente além de um check list de 
verificação de atendimento padronizado e 
alguns modelos e boas práticas utilizadas 
na indústria farmacêutica.
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

17/04 Assinatura da CCT  
2015/2016 – Fetquim

22/04 Workshop “O eSocial – MOS 2.0 – 
Aspectos Gerais e seus Impactos”

Ministrado pela Dra. Nilza Machado 
da Inter System. Foram abordados os se-
guintes itens: Aspectos Gerais – Enten-
dendo o eSocial; Publicação do MOS 2.0 

– 24/02/2015; Diferenças entre o MOS 
2.0 e as duas versões anteriores; Prazos: 
conforme enquadramento do empre-
gador nos grupos de obrigatoriedade e 
prazos por leiaute; e Principais pontos de 
atenção e riscos para os empregadores 
em geral.
 » Número de pessoas beneficiadas: 29

30/04 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os projetos 
de lei e decisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foram abordadas principalmente 
as questões da contratação de pessoas 
com deficiência e os danos morais no 
contrato de trabalho.
 »  Número de pessoas beneficiadas:9

MAIO

06/05 Workshop “Aspectos Operacionais 
e Visão Integrada entre Gestão de Riscos, 
Controles Internos e Compliance”

Conhecer os principais aspectos 
operacionais e a relação entre gestão de 
riscos, controles internos e compliance, 
bem como estratégias de governança, 
prevenção a atos ilícitos e o que muda 
com a Lei 12.846/13 – Anticorrupção.
 » Número de pessoas beneficiadas: 25

06/05 Reunião Grupo de Trabalho NR-12
Na reunião foi apresentado o tópico 

da introdução e legislação da Cartilha, foi 
solicitada a indicação de um colaborador 
para elaborar o Fluxograma dos Proces-

sos bem como se as ilustrações atendem 
a legislação em vigor no tocante aos di-
reitos autorais e novamente uma revisão 
geral da cartilha.
 » Número de pessoas beneficiadas: 08 

12/05 Reunião de Administração de Pessoal
Esta reunião tem como objetivo in-

formar os colaboradores de RH sobre as 
principais alterações no âmbito da ad-
ministração de pessoal. Nesta reunião 
foram abordados os leiautes do E-social 
de responsabilidade de RH e a discussão 
das principais dúvidas sobre a integração 
de verbas no salário.
 » Número de pessoas beneficiadas: 16

13/05 Reunião GFARH
Palestra sobre Previdência Privada 

– Tendências de Mercado, Práticas e Mu-
danças nos Planos: ministrada por Mauro 
Machado da empresa Mercer, seguida de 
troca de experiências.
 » Número de pessoas beneficiadas: 18

14/05 Workshop “Segurança do 
Trabalho – Programas de Saúde e 
Qualidade de Vida nas Empresas”

Este workshop teve o objetivo de 
apresentar os principais programas que 
possam contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores que 
diretamente contribuem para a diminui-
ção do absenteísmo. Foram apresenta-
dos os benefícios das atividades físicas, 
dicas básicas para melhoria da gestão 
pessoal, a importância da promoção de 
uma alimentação saudável nas empresas 
e o incentivo de boas práticas nas em-
presas que contribuam para a melhoria 
do ambiente do trabalho.
 » Número de pessoas beneficiadas: 15

27/05 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das em-

presas com o objetivo de informar so-

122



gerências

bre as principais alterações da legisla-
ção trabalhista além de apresentar os 
projetos de lei e decisões jurispruden-
ciais que possam impactar na cate-
goria. Nesta reunião foram discutidas 
questões relativas à contratação de 
aprendizes, fiscalização e autuação do 
MTE e os novos direitos dos emprega-
dos domésticos.
 » Número de pessoas beneficiadas: 18

JUNHO

02/06 Workshop Segurança do 
Trabalho: “eSOCIAL com foco em EHS”

Este workshop teve como obje-
tivo apresentar os principais pontos 
de riscos do eSocial relacionados aos 
leiautes de Medicina e Segurança do 
Trabalho, os prazos de acordo com o 
enquadramento de cada empregador, 
as tabelas e leiautes de preenchimen-
to obrigatório e os impactos e desafios 
que serão enfrentados.
 » Número de pessoas beneficiadas: 32

09/06 Reunião do Comitê Estratégico
Essa reunião é destinada exclusiva-

mente a grupo fechado de Diretores Ju-
rídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas 
as esferas jurídicas. Foram abordadas as 
questões relativas ás reclamações tra-
balhistas do Rio Grande do Sul. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

11/06 Reunião de Administração de Pessoal 
Esta reunião tem como objetivo in-

formar aos colaboradores de RH sobre 
as principais alterações no âmbito da 
administração de pessoal. Nesta reunião 
foram abordados os leiautes do E-social 
de responsabilidade de Rh e a discussão 
das principais dúvidas sobre a integração 
de verbas no salário.
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

16/06 Reunião Grupo de Trabalho NRs
Nesta reunião, foi apresentado, dis-

cutido e finalizado o check list da NR 02 e 
também um modelo de CAI. Ademais, foi 
apresentado, discutido e finalizado o che-
ck list da NR 03 e também um modelo de 
inspeção. Por fim, foi apresentado e discu-
tido o cronograma de implementação da 
NR 05, restando pendente o check list que 
será enviado antes da próxima reunião.
 » Número de pessoas beneficiadas: 05 

17/06 Reunião GFARH
Tivemos a apresentação da Mylene 

(Takeda) e da Carla (Novo Nordisk) sobre 
benefícios flexíveis, seguido de uma pa-
lestra sobre Software de Gestão de Be-
nefícios Flexíveis (Empresa Vida Segura).
 » Número de pessoas beneficiadas: 18

24/06 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os projetos 
de lei e decisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foram abordadas as questões 
relativas à utilização das redes sociais no 
contrato de trabalho e sobre as possibili-
dades de revista de empregados sem ferir 
a intimidade e dignidade do trabalhador.
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

JULHO

06/07 Reunião do Comitê Estratégico
Essa reunião é destinada exclusiva-

mente a grupo fechado de diretores Ju-
rídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas 
as esferas jurídicas. Nesta reunião foram 
apresentados os números referentes às 
condenações das Reclamações Traba-
lhistas no Rio Grande do Sul.
 » Número de pessoas beneficiadas: 09

AGOSTO

03/08 Reunião do Comitê Estratégico
Essa reunião é destinada exclusiva-

mente a um grupo fechado de Diretores 
Jurídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas 
as esferas jurídicas. Nesta reunião foram 
abordadas as questões sobre a criação 
de cooperativas e sindicatos para obten-
ção da garantia de estabilidade provisória. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 08

05/08 Reunião de Heads de RH
Convidamos a Sra. Virgínia Eickhoff 

Haag, da empresa Global Compass, para 
realizar uma palestra sobre competên-
cias/habilidades e conhecimentos que 
precisam ser desenvolvidos em líderes e 
equipes que atuam internacionalmente. 
Num mundo cada vez mais global, onde 
compras, vendas, desenvolvimento de 
produtos e alianças estratégicas são 
conduzidos em ambientes complexos e 
internacionais, as empresas precisam 
preparar adequadamente os seus líde-
res e as suas equipes para atuarem de 
forma efetiva neste ambiente. Neste 
sentido, serão apresentadas as compe-
tências necessárias e as justificativas 
para desenvolvê-las. A importância de 
um programa de desenvolvimento de lí-
deres mais versáteis e preparados para 
o mundo global será apresentada e dis-
cutida com os participantes, com base na 
experiência de grandes empresas globais 
e na dinâmica brasileira frente ao mundo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 06

06/08 Reunião Revisão da Norma 
Técnica da ABNT NBR 10152 – Acústica –  
Níveis de Pressão Sonora em Ambientes 
Internos e Edificações

A Norma Técnica da ABNT NBR 10152 
estabelece sobre as disposições gerais so-
bre a acústica e níveis de pressão sonora 
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em Ambientes Internos e Edificações. Por 
encontrar-se em consulta pública, essa 
reunião teve como objetivo criar um do-
cumento com críticas e sugestões de me-
lhorias da norma voltadas para a Indústria 
Farmacêutica para envio ao Governo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 06 

07/08 Workshop “Lei nº 13.015/2014 e 
a Nova Sistemática Recursal na Justiça 
do Trabalho”

O objetivo deste evento foi apresen-
tar a nova sistemática recursal na Justiça 
do Trabalho pelo viés da Lei 13.015/2014 
que estabeleceu a uniformização da ju-
risprudência nos Tribunais. Destinada a 
estagiários, advogados e profissionais 
do Direito, ministrado por Dr. Gerson Shi-
guemori, membro da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – OAB, seção São Paulo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

10 e 17/08 Auditorias do  
Prêmio Bumerangue

As empresas participantes do prédio 
vieram até a sede do Sindusfarma para 
apresentar seu projeto inscrito aos audito-
res. As apresentações e avaliações foram 
divididas por modalidades, sendo: moda-
lidade I- Treinamento e Desenvolvimento 
Corporativo; Modalidade II- Treinamento 
e Desenvolvimento Corporativo- Força 
de Vendas; Modalidade III- Recrutamento 
e Seleção; e Modalidade IV- Qualidade na 
inclusão da pessoa com deficiência.

11/08 Workshop Segurança do Trabalho: 
”Insalubridade e Periculosidade”

Este workshop teve como escopo 
apresentar, discutir e indicar as melhores 
formas de abordagem para a Insalubri-
dade e Periculosidade. O enfoque prioriza 
aspectos práticos de modo a integrá-los 
de forma contextualizada, para que se-
jam aplicados nas atividades da indústria 
farmacêutica, além da apresentação da 

documentação necessária para identifi-
cação da insalubridade e periculosidade 
e o entendimento dos Tribunais através 
das Súmulas que tratam destes temas.
 » Número de pessoas beneficiadas: 34 

12/08 Reunião Extraordinária Grupo de 
Trabalho NR-12

Em razão das recentes alterações re-
alizadas na Norma Regulamentadora 12, 
essa reunião teve a finalidade de discutir, 
incluir ou ajustar a cartilha se necessário, 
a fim de que mesma ficasse de com a le-
gislação vigente.
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

19/08 Reunião GFARH
Palestra “Líderes para Trabalhar no 

Mundo Global”, ministrada por Virginia 
Haag (Global Compass). Em seguida tive-
mos a apresentação de um case sobre o 
Desenvolvimento de Liderança aplicado 
na empresa Zambon pela Talita.
 » Número de pessoas beneficiadas: 16

26/08 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os projetos 
de lei e decisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foram apresentadas as Medidas 
Provisórias que tratam do Empréstimo 
Consignado e o Programa de Proteção 
ao Emprego, além da Portaria que regu-
lamentou a autorização de trabalho aos 
domingos e feriados.
 » Número de pessoas beneficiadas: 21

SETEMBRO

02/09 Reunião Grupo de Trabalho NRs
Nesta reunião, foi realizada uma am-

pla discussão da NR 04 com seus pontos 
controversos e itens de atenção. O check 

list de verificação da norma foi revisa-
do. Além disto, foi feita uma discussão 
da norma NR 08 e revisão do check list 
de implementação e será adicionado ao 
conteúdo da cartilha um modelo de pro-
cedimento de inspeções de segurança 
com um check list específico.
 » Número de pessoas beneficiadas: 10

08/09 Reunião do Comitê Estratégico
Esse grupo é destinado exclusiva-

mente a um grupo fechado de Diretores 
Jurídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas as 
esferas jurídicas. Nesta reunião foi apre-
sentado o andamento das medidas judi-
ciais propostas pelo Sindusfarma referen-
te ás Taxas da Anvisa e Rastreabilidade.
 » Número de pessoas beneficiadas: 11

09/09 Reunião Administração de Pessoal
Esta reunião tem como objetivo in-

formar aos colaboradores de RH sobre as 
principais alterações no âmbito da admi-
nistração de pessoal. Nesta reunião fo-
ram abordadas as questões de banco de 
horas, compensações de horas, jornada 
de trabalho e convênio médico no eSocial.
 » Número de pessoas beneficiadas: 26

14/09 Workshop Segurança do Trabalho 
– Home Office

Este workshop teve como objetivo 
apresentar os aspectos que tem sido 
considerados mais importantes na im-
plementação do home office no Brasil e 
na Europa, levando em consideração o 
ambiente de trabalho, saúde ocupacional, 
programa de controle operacional e EHS. 
Foi também abordado o panorama jurídico 
com a apresentação de recentes decisões 
jurisprudenciais sobre contrato trabalho e 
cumprimento das normas relativas à se-
gurança do trabalho nestes casos. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 14
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16/09 Reunião GFARH
O tema da reunião foi “Mentoring”, 

ministrado por Mylene Gomes (Takeda). 
Após a apresentação, os integrantes fize-
ram uma rodada de troca de experiências.
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

30/09 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação tra-
balhista além de apresentar os projetos 
de lei e decisões jurisprudenciais que 
possam impactar na categoria. Nesta 
reunião foi feita uma apresentação das 
principais alterações da Desoneração da 
Folha de Pagamento e a alteração do ín-
dice de correção de débitos trabalhistas 
de TR para IPCA.
 » Número de pessoas beneficiadas: 25

OUTUBRO

05/10 Solenidade VII Prêmio Bumerangue, 
VIII Prêmio GST e III Prêmio PES

Reunião do Comitê Estratégico
Esse grupo é destinado exclusiva-

mente a grupo fechado de Diretores Ju-
rídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas as 
esferas jurídicas. Nesta reunião foi apre-
sentada pesquisa sobre as perícias das 
reclamatórias trabalhistas no Rio Grande 
do Sul e o andamento da medida judicial 
e pedido administrativo do PIS/Cofins e 
pesquisa referente à provisão de valores 
quanto à utilização do índice IPCA ou TR.
 » Número de pessoas beneficiadas: 12

07 e 08/10 Workshop Segurança do 
Trabalho: ”Gestão de Segurança de 
Processos Industriais”

Este workshop teve como escopo 
apresentar as técnicas e procedimentos 
na gestão de segurança dos processos 
industriais, com foco nas técnicas de análi-

ses de riscos, prevenção de incêndios e ex-
plosões, gerenciamento de emergências, 
objetivando a implementação de adequa-
do Sistema de gerenciamento de Seguran-
ça de Processos, que possibilite a identifi-
cação, eliminação, redução e mitigação dos 
riscos resultantes dos processos.
 » Número de pessoas beneficiadas: 20

07/10 Reunião Heads de RH
Desenvolvendo Equipes de Auto-Im-

pacto ao focar nas Fortalezas- ministra-
da por Marisa Godoi, diretora Executiva 
da Êxito Gestão de Carreira.
 » Número de pessoas beneficiadas: 05

14/10 Reunião GFARH
Resultados e Tendências de Remu-

neração no Brasil – Pesquisa Salarial 
Mercer TRS 2015, ministrada pela Ana 
Paula (Mercer).
 » Número de pessoas beneficiadas: 15

21/10 Workshop “Responsabilidade 
Civil do Empregador e o Dano Moral  
e Existencial”

Panorama geral do conceito de Dano 
Moral e Existencial decorrentes de atos 
do Empregador, Assédio Moral, Assédio 
Sexual, Responsabilidade Civil do Empre-
gador nos Danos Morais e demais assun-
tos correlatos, destinado a estagiários, 
advogados, operadores do Direito, pro-
fissionais da área de RH. Palestra minis-
trada por Gerson Shiguemori, membro da 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
seção São Paulo.
 » Número de pessoas beneficiadas: 06

28/10 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empresas 

com o objetivo de informar sobre as prin-
cipais alterações da legislação trabalhista 
além de apresentar os projetos de lei e 
decisões jurisprudenciais que possam im-
pactar na categoria. Nesta reunião foram 

apresentadas decisões improcedentes de 
empregados membros de cooperativas 
além de decisões sobre a uniformização 
das jurisprudências nos Tribunais. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 21

NOVEMBRO

04/11 Workshop “eSocial”
Apresentou o cenário atual e futuro 

do processo de implantação do eSocial e 
apontou os caminhos que as empresas 
deverão tomar para se prepararem para 
este sistema que controlará os dados liga-
dos à relação entre empresa e trabalhador. 
Voltado para profissionais do RH, Geren-
tes de RH e Administração de Pessoal. 
Ministrado por José Alberto Maia, auditor 
fiscal no Ministério do Trabalho e Emprego, 
e Nilza Machado, da Inter System.
 » Número de pessoas beneficiadas: 07

09/11 Reunião do Comitê Estratégico
Esse grupo é destinado exclusiva-

mente a grupo fechado de Diretores Ju-
rídicos com o objetivo de discussão dos 
principais temas/estratégias em todas 
as esferas jurídicas. Nesta reunião foi 
apresentado o histórico e evolução da Lei 
que regulamenta PIS/Cofins e o anda-
mento da medida judicial proposta pelo 
Sindusfarma e sobre o encontro do Sin-
dusfarma com os secretários do MTE. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 11

11 e 12/11 ENAI (Encontro Nacional  
da Indústria)

O Encontro Nacional da Indústria – 
ENAI é a convenção anual do setor in-
dustrial brasileiro. Organizado pela CNI 
desde 2006, o evento reúne aproxima-
damente dois mil participantes, entre 
líderes empresariais, entidades de re-
presentação da indústria de todos os 
segmentos e estados brasileiros e per-
sonalidades políticas.
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A 10ª edição foi realizada nos dias 11 
e 12 de novembro de 2015 com o tema 
Brasil: Ajuste e Correção de Rota. Na 
oportunidade, o ENAI promoveu dis-
cussões de como a indústria e o Brasil 
podem atuar em possíveis correções de 
rumo para melhorar a competitividade 
da indústria e da economia. O gerente de 
Relações Sindicais Trabalhistas do Sin-
dusfarma, Arnaldo Pedace, representou 
a entidade.

18/11 Reunião GFARH
Destinada à apresentação de proje-

tos ganhadores no VII Prêmio Bumeran-
gue. Sendo eles: Medley no Ar (modali-
dade Treinamento e Desenvolvimento 
Corporativo), ministrada por Rafael Pa-
checo; Por Dentro do Aché (modalidade 
Treinamento e Desenvolvimento Corpo-
rativo), ministrada por Lucimeyre Albu-
querque; e Integração Institucional Boas 
Vindas – Libbs ( modalidade Treinamento 
e Desenvolvimento Corporativo), minis-
trada por Simone Paes.
 » Número de pessoas beneficiadas: 19

23/11 Workshop “Audiência Trabalhista 
e Preposto”

O ministro aposentado do Tribunal 
Superior do Trabalho Gelson de Azevedo 
esteve no Sindusfarma no dia 23/11 para 
falar sobre a atuação do preposto, que é 
a pessoa nomeada pelo responsável pela 
empresa para representá-la em audiên-
cias na Justiça do Trabalho. Em sua pa-
lestra, o ex-ministro do TST abordou, em 
termos práticos, vários pontos relaciona-
dos ao preposto: qual é sua importância, 
sua efetiva função, quais os pontos que 
devem ser observados pelo responsável 
pela empresa na hora de escolher quem 
vai representá-la, quando ele deve apre-
sentar uma defesa oral, qual é o melhor 
momento para oferecer uma proposta de 
acordo, a diferença entre preposto e tes-
temunha, entre outros aspectos.Ao final, 
explicou também todas as etapas de um 
processo trabalhista. 

O encontro foi mediado pelo geren-
te de Relações Sindicais Trabalhistas,  
Arnaldo Pedace.
 » Número de pessoas beneficiadas: 20

25/11 Reunião Jurídico-Trabalhista
Destinada a área jurídica das empre-

sas com o objetivo de informar sobre as 
principais alterações da legislação traba-
lhista além de apresentar os projetos de 
lei e decisões jurisprudenciais que possam 
impactar na categoria. Nesta reunião fo-
ram discutidas as questões de autuação 
das empresas sobre a contratação de 
pessoas com deficiência, teses sobre as 
cooperativas criadas para garantia do 
direito à estabilidade provisória e a legis-
lação estadual de Santa Catarina sobre a 
proibição de propaganda de medicamen-
tos em meios de comunicação. 
 » Número de pessoas beneficiadas: 19

DEZEMBRO

09/12 Reunião de Heads de RH
Palestra “Desafios Profissionais: A nova 

liderança”, ministrada por Célia Marcondes, 
diretora do Departamento de Educação Exe-
cutiva e professora na ESPM-SP; seguida da 
divulgação da Pós-Graduação oferecida pela 
ESPM em parceria com o Sindusfarma.

PESQUISAS-RÁPIDAS 2015

Para melhor conhecimento da realidade do setor na área de recursos humanos 
e saúde e segurança do trabalho, realizamos durante todo o ano de 2015 pesquisas- 
rápidas, sobre as políticas adotadas pelas empresas associadas.

Relacionamos abaixo alguns temas pesquisados do total de 97 pesquisas realizadas:
•	 Acordo Coletivo 2015;
•	 Afastados – Força de Vendas;
•	 Auxílio-combustível;
•	 Banco de Horas;
•	 Bônus Gerencial;
•	 Cursos Externos;
•	 eSocial;
•	 Plano de Sucessão;
•	 Vale-Transporte;
•	 Treinamento;
•	 Subsídio-Academia.
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Área farmacêutica e cosmética

Curso: Operador de Máquinas de Produção e Embalagem
O curso tem na programação aulas práticas e teóricas, operação de máquinas e equipamentos da área farmacêutica e de cos-

méticos, destinadas a produção e embalagem de produtos afins, com enfoque em:

TEÓRICAS
•	 Boas Práticas da Fabricação (GMP)
•	 Relações Humanas no Trabalho
•	 Higiene e Segurança do Trabalho
•	 Organização do trabalho
•	 Matemática
•	 Técnicas de redação em língua portuguesa
•	 Desenho Técnico-Mecânico
•	 Tecnologia Eletricidade Básica
•	 Metrologia
•	 Iniciação à Informática
•	 Controladores Lógicos Programáveis
•	 Higiene Industrial

CONVÊNIO SS – SINDUSFARMA/SENAI

Curso: Operador de Processos de Produção de Fármacos 
e Medicamentos

O programa desenvolvido especialmente para o setor in-
dustrial farmacêutico, como resultado do pleito formulado por 
gerentes de recursos humanos de empresas associadas ao Sin-
dusfarma, tem por objetivo a qualificação da mão de obra es-
pecializada na área produtiva, no campo de mecânica fina, com 
conhecimentos tecnológicos nas áreas de eletrônica, automa-
ção e instrumentação.

Em 2015, profissionais do setor obtiveram Certificados do Se-
nai, cujo o convênio está em vigor desde 19 de dezembro de 1997.

No Senai Hermenegildo Campos de Almeida , em Guarulhos, 
foram capacitados profissionais, inscritos pelas empresas: Aché 
Laboratórios Farmacêuticos S/A, Laboratórios Pfizer Ltda. e La-
boratórios Stiefel Ltda.

Na escola Senai Suíço-Brasileira, em Santo Amaro, foram 
treinados profissionais indicados pelas empresas: Laboratório 
Químico Farmacêutico Bergamo Ltda., Laboratórios Biosinté-
tica, Merck, Ophtalmos S/A, Royton, Schering Plough Indústria 
Farmacêutica Ltda. e Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda. 

O curso para operadores de produção foi introduzido em 
2012 no Senai Engº Octávio Marcondes Ferraz, em Ribeirão Pre-
to, após reuniões e acordos firmados entre o Sindusfarma e o 
Senai, com a participação da vereadora Silvana Resende. 

PRÁTICAS
•	 Características Gerais
•	 Painéis de Comando
•	 Montagens e ajustes
•	 Set up e Regulagens
•	 Segurança no processo
•	 Limpeza e conservação
•	 GMP aplicado
•	 Sensores
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GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES

RESULTADOS OBTIDOS

As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas para o pe-
ríodo 2015/2016, com a Fetquim/CUT, Fequimfar/Força Sindical 
e Sinfar (Farmacêuticos), tratam apenas das cláusulas econô-
micas. Quanto ao Sinprovesp (Propagandistas) foram discutidas 
todas as cláusulas (sócias e econômicas), sendo todas assina-
das com sucesso.

Posteriormente foi confeccionado o Manual de Convenção 
Coletiva de Trabalho 2015/2016 contendo todas as convenções 
assinadas com os respectivos sindicatos de trabalhadores.

Realizados ao decorrer do ano de 2015 diversos eventos 
temáticos envolvendo temas atuais e polêmicos relacionados 
à justiça do trabalho, recursos humanos, prevenção de aciden-

tes no ambiente de trabalho, entre outros, proporcionando aos 
associados aquisição de conhecimento e atualização em temas 
pertinentes à indústria farmacêutica.

Foram enviados aproximadamente 20 boletins informati-
vos aos associados com atualizações e novidades das áreas 
trabalhistas, sindical, previdenciária e de saúde e segurança 
do trabalho.

O PPA – Programa de Preparação para Aposentadoria, 
que passou a integrar a grade fixa de cursos oferecidos pelo 
Sindusfarma aos associados desde 2013, formou 2 turmas 
em 2015. 

Foram enviadas sugestões às Consultas Públicas promovi-
das pelo Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere aos 
textos iniciais e de revisão das seguintes Normas Regulamen-
tadoras (NR):
•	 NR 01 – Disposições Gerais;
•	 NR 12 – Máquinas e Equipamentos;
•	 Revisão da Norma Técnica da ABNT/NBR – 1052 – Acústica 

sonora em ambientes internos a edificações.
Atualização da coletânea do GST – Elaboração de novo che-

ck list, referente às NRs que sofreram alterações até o momen-
to pelo Ministério do Trabalho e Emprego:

Nome Nº de Participantes
Comissão de Negociação Coletiva 17 pessoas
Comitê Estratégico 17 pessoas
NR 12 09 pessoas
Normas Regulamentadoras 08 pessoas
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•	 NR 02 (Inspeção Prévia)
•	 NR 03 (Embargos ou Interdição)
•	 NR 04 (Serviços Especializados em Engenharia de Seguran-

ça e Medicina do Trabalho)
•	 NR 05 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA)
•	 NR 06 (Equipamentos de Proteção Individual)
•	 NR 08 (Edificações)
•	 NR 09 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

O Grupo de Trabalho GST – NR 12 (Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos), 

Lançamento em 2015 das seguintes cartilhas:
•	 NR 12 – (Máquinas e Equipamentos)
•	 Crise Hídrica – (O uso responsável de água e energia elétrica)

Após reuniões, debates e pesquisas rápidas com as empre-
sas associadas, foram enviadas sugestões e informações para a 
CNI (Confederação Nacional da Indústria) referentes aos impac-
tos da NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipa-
mentos) nas atividades da indústria farmacêutica, 

CNI seleciona ações do Sindusfarma para Banco de Boas 
Práticas Sindicais, lançado no 10° ENAI – Encontro Nacional 

da Indústria, em Brasília – DF, nos dias 11 e 12 de novembro 
de 2015.

Reconhecimento da CNI – Confederação Nacional da 
Indústria, que escolheu quatro ações Sindicais do Sindus-
farma para compor o Banco de Boas Práticas Sindicais, que 
tem como objetivo disseminar práticas inovadoras de sindi-
catos industriais.

Foram selecionadas as seguintes ações do Sindusfarma: 
•	 Prêmio Melhores Práticas em Gestão de Saúde e Segurança 

no Trabalho (comunicação e relacionamento);
•	 Programa de Conciliação Voluntária de Divergências (nego-

ciação coletiva);
•	 Programa Educacional Sindusfarma – PES (prestação de serviços);
•	 Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência – PCDs (pres-

tação de serviços).

•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 934
•	 Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 0
•	 Total de Pessoas Beneficiadas: 934

Número de Pessoas Beneficiadas
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NORTE

•	 SINPROFAR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
do Estado do Pará 

•	 SERVIPROFARO – Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Ven-
dedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Rondônia 

•	 SINDPROAM – Sindicato dos Propagandistas e Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos do Estado do Amazonas 

 NORDESTE

•	 SINDEVAL – Sindicato dos Empregados Vendedores e Via-
jantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-V. e 
Vend. de Prod. Farm. do Est. de Alagoas

•	 SINDIPROBA – Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
do Estado da Bahia 

•	 SINDVEN – Sindicato dos trabalhadores, Vendedores e Via-
jantes do Comércio, Propagandistas e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Sul e Sudoeste da Bahia 

•	 SINPROVENFS – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos de Feira de Santana e Juazeiro

•	 SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas- 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 
Estado do Maranhão 

•	 SINVENPRO – Sindicato dos Empregados Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos, Propagandistas, Propagandistas-Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos do Estado da Paraíba.

•	 SINDIPROVENDAS – Sindicato dos Propagandistas, Propa-
gandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos de João Pessoa – Estado da Paraíba

•	 SINVEPRO – Sindicato dos Empregados, Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas- 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 
Estado de Pernambuco 

•	 SINDIPROVEPE – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos no Estado de Pernambuco 

•	 SINPROCAPE – Sindicato dos Empregados, Vendedores e Via-
jantes do Comércio, Propagandista, Propagandistas-Vendedo-
res e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Caruaru – PE

Sindicatos de 
propagandistas 
que assinaram 

convenção 
coletiva de 

trabalho com 
o Sindusfarma 

em 2015
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•	 SEVVPROPI – Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio Propagandistas, Propagandistas- 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 
Estado do Piauí 

•	 SINPROVERN – Sindicato dos Empregados, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Far-
macêuticos do Estado do Rio Grande do Norte 

•	 SINDIPROFARN – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos do Estado do Rio Grande do Norte 

•	 SINDIPROFASE – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos do Estado de Sergipe 

•	 SINDIPROSB – Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
do Sudoeste do Estado da Bahia.

SUDESTE

•	 SINDIPROES – Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes 
do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Espírito Santo 

•	 PROPAGAVENDE – Sindicato dos Empregados Vendedores 
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas- 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 
Estado de Minas Gerais 

•	 SINPROFARMA – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos – Governador Valadares 

•	 SINDIPROESTE-MG – (DIVINÓPOLIS) Sindicato dos Propa-
gandistas, Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Cen-
tro-Oeste do Estado de Minas Gerais 

•	 SINDIPESUL – EXTREMO SUL DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS (POÇOS DE CALDAS) – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos do Extremo Sul do Estado de Minas Gerais 

•	 SINDIPROVA – REGIÃO DO RIO VERDE E LAGOS (VARGINHA) 
– Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedo-
res e Vendedores de Produtos Farmacêuticos da Região do 
Rio Verde e Lagos no Estado de Minas Gerais 

•	 SINPROFAR – Sindicato dos Empregados Propagandistas, 
Vendedores e Representantes Vendas de Produtos Farma-
cêuticos de Uberaba 

•	 SINDIPRONOMG – (SETE LAGOAS) Sindicato dos Propagan-
distas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Norte de Minas 

•	 SINDIPROJF – (Juiz de Fora) Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos do Sudoeste do Estado de Minas Gerais

•	 SINPROMAR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
de Marília 

•	 SINPROVERP – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos de São José do Rio Preto e Região

•	 SINPROSOR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-
tas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
de Sorocaba

•	 SINDIPRONSP – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos da Região Norte do Estado de São Paulo 

•	 SINPROVESP – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos no Estado de São Paulo 
 

CENTRO-OESTE

•	 SINDPROFAR/DF – Sindicato dos Propagandistas, Propa-
gandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos do Distrito Federal 

•	 SINPROFARMA – Sindicato dos Representantes, Represen-
tantes–Vendedores, Propagandistas, Propagandistas-Ven-
dedores, Vendedores e Promotores de Vendas, Inspetores, 
Chefes e Gerentes da Indústria Farmacêutica do Estado do 
Mato Grosso 

•	 SINDIVENDAS – Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas- 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de Mato Grosso do Sul 
 

SUL

•	 SINVENPAR – Sindicato dos Empregados Vendedores e Via-
jantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vende-
dores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Paraná 

•	 SINPRONORP – Sindicato dos Propagandistas, Propagan-
distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos do Norte, Noroeste e Oeste do Paraná 

•	 SINDIVESC – Sindicato dos Empregados Vendedores e Via-
jantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Ven-
dedores e Vendedores Produtos Farmacêuticos no Estado 
de Santa Catarina 
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bolsa de empregos



A BES é um canal direto 
e Interativo, via internet, 

entre candidatos e 
profissionais de RH da 

indústria farmacêutica.”
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bolsa de empregos

O BES – Bolsa de Empregos Sindusfarma é um canal direto e interativo de co-
municação, via internet, entre candidatos e profissionais de recursos humanos da 
indústria farmacêutica, facilitando a contratação de novos funcionários, previamen-
te treinados, para melhor aproveitamento dos investimentos em desenvolvimento 
de pessoal, representando um avanço social nas relações do sindicato patronal com 
os trabalhadores.

Os candidatos 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/headhunthers e em-
presas 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, comercial 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 2015:

Número de Empresas Cadastradas 526
Total de Currículos Incluídos 16.536
Total de Vagas Incluídas 304
Total de Currículos Atendidos 122
Total de Vagas Atendidas Em aberto
Currículos em Aberto 16.414
Vagas em Aberto 304
Total de Acesso de Empresas 20.352
Total de Acesso de Profissionais 54.201

si
nd

us
fa

rm
a 

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 d

e 
at

iv
id

ad
es

 2
01

5

135





jogos sindusfarma



Nona edição dos 
Jogos reuniu atletas 

de 14 empresas 
durante seis meses 

de competições.”
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jogos 
sindusfarma

Os IX Jogos Sindusfarma foram abertos no dia 16/05/2015, com a tradicional 
Caminhada da Solidariedade, no Parque do Ibirapuera. O ex-jogador da seleção brasi-
leira e grandes clubes brasileiros Müller foi o padrinho desta edição dos Jogos.

“Para mim é uma grande satisfação participar da Caminhada da Solidariedade com 
vocês; este clima de confraternização e comunhão entre as pessoas é o mais impor-
tante desta ação”, disse Müller, na abertura do evento.

 As empresas que levassem mais participantes para a Caminhada somariam 
pontos na tabela de classificação. A Eurofarma, com 84 participantes, somou 16 
pontos. Logo atrás, com 81 participantes, o Butantan obteve 12 pontos. A Bayer le-
vou 9 participantes e somou 8 pontos. 

COMPETIÇÕES

As seguintes empresas disputaram os Jogos Sindusfarma 2015: Butantan, Euro-
farma, Bayer, Aché, AstraZeneca, Baxter, Amgen/Bergamo, Bristol, Glenmark, Biolab, 
MSD, Boehringer, Libbs e Merck Serono.

 » Total de empresas participantes: 14

CAMPEÃ GERAL BUTANTAN (194 pontos)
Vice-Campeã Eurofarma (188)
3ª Colocada Bayer (179)
4ª Colocada Aché (59)
CAMPEÃ OLÍMPICA BUTANTAN (18 ouros, 12 pratas e 16 bronzes)
Vice-Campeã Bayer (16 ouros, 18 pratas e 18 bronzes)
3ª Colocada Eurofarma (12 ouros, 14 pratas e 9 bronzes)
4ª Colocada Aché (2 ouros, 1 prata e 0 bronze)
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DOAÇÕES
 
Como acontece todos os anos, participantes e empresas 

presentes à Caminhada doaram alimentos entregues pelo Sin-
dusfarma a oito entidades sociais da Grande São Paulo. No total, 
foram arrecadados 1.600 kg de alimentos não perecíveis. 

As entidades agraciadas foram: Abrigo dos Velhinhos Fre-
derico Ozanam; Amigos do Bem; Associação Aliança de Mise-
ricórdia; Associação Cruz Verde; Creche João Silva; Instituição 
Beneficente Nosso Lar; e Lar da Infância de Nice.

O laboratório Eurofarma foi a ‘Empresa Solidária’ dos IX Jo-
gos Sindusfarma por ter doado a maior quantidade de alimentos 
(794 quilos) na Caminhada da Solidariedade.
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prêmios

O Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2015 foi concedido aos 
melhores fornecedores e prestadores de serviço da indústria 
farmacêutica, em 25 categorias, na noite de 11/05/2015 em ce-
rimônia que reuniu aproximadamente 1.500 pessoas na casa de 
espetáculos HSBC Brasil, em São Paulo.

 O processo de votação teve início no mês de fevereiro, no 
qual representantes da Indústria Farmacêutica elegem os me-
lhores fornecedores da indústria.

Na segunda etapa, as empresas mais votadas foram convo-
cadas para a auditoria, que foi realizada por auditores represen-
tantes da Indústria Farmacêutica.

Na categoria especial que premia a Indústria Farmacêutica 

os fornecedores elegeram o laboratório que melhor interagiu 
com as empresas no processo de qualificação, e a empresa pre-
miada foi a EMS.

Autoridades e líderes setoriais prestigiaram o evento, entre 
eles o então presidente em exercício da Anvisa, Ivo Bucaresky, 
o diretor da Anvisa Renato Porto e o secretário-executivo da 
CMED, Leandro Safatle. O ex-presidente da agência Dirceu Bar-
bano também esteve presente.

O cantor Dinho Ouro Preto encerrou a cerimônia com um 
show exclusivo.

 » Pessoas Beneficiadas: 1.500

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1. Fabricantes nacionais de equipamentos  
para formulação e embalagem

Vencedor BAUSCH ADVANCED TECHNOLOGY GROUP

Menção Honrosa 3M DO BRASIL LTDA

Menção Honrosa MÁQUINAS NEUBERGER IND. COM. LTDA

2. Importadores de equipamentos para formulação e 
embalagem 

Vencedor MERCK MILLIPORE 

Menção Honrosa ALMAPAL S.A.

Menção Honrosa UHLMANN TÉCNICA LTDA

PRESTADORES DE SERVIÇOS

3. Terceirização de Etapas de Fabricação 

Vencedor GRUPO BLISFARMA

Menção Honrosa ALTHAIA

Menção Honrosa RELTHY – Catalent Pharma Solutions

4. Armazenagem e Distribuição de Medicamentos

Vencedor DHL SUPPLY CHAIN

Menção Honrosa RV ÍMOLA

Menção Honrosa ATIVA LOGÍSTICA

5. Transporte Aéreo de Medicamentos

Vencedor LUFTHANSA CARGO

6. Transporte Terrestre de Medicamentos

Vencedor RV ÍMOLA

Menção Honrosa ATIVA LOGÍSTICA

Menção Honrosa ATLAS TRANSPORTES

7. Prestação de Serviços para Produção e CQ 

Vencedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

Menção Honrosa MERCK MILLIPORE

Menção Honrosa AGILENT TECHNOLOGIES

LISTA DE PREMIADOS

Melhores fornecedores da indústria 
farmacêutica recebem o Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade 2015
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8. Prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros 

Vencedor UNITRADE

Menção Honrosa SERVIMEX

Menção Honrosa BRINKS

9. Soluções para Cadeia Fria 

Vencedor POLAR TRUCK

Menção Honrosa POLAR TÉCNICA

Menção Honrosa ITA FRIA

MATÉRIAS-PRIMAS

10. Fabricantes de Excipientes e Fármacos Nacionais

Vencedor BLANVER FARMOQUÍMICA

Menção Honrosa NORTEC QUÍMICA S.A.

Menção Honrosa DOW BRASIL

11. Fornecedores de Insumos Farmacêuticos 

Vencedor COLORCON

Menção Honrosa COSMOQUIMICA

Menção Honrosa SELECTCHEMIE

FABRICANTES DE MATERIAIS DE EMBALAGEM

12.  Ampolas e Frascos de vidro (Tipo I), Seringas Pré-enchidas e 
Bolsas para parenterais

Vencedor SCHOTT BRASIL LTDA

Menção Honrosa SGD BRASIL

Menção Honrosa BD

13. Frascos de vidro (Tipo II e Tipo III)

Vencedor WHEATON BRASIL VIDROS LTDA

Menção Honrosa SGD BRASIL

Menção Honrosa OWENS ILLINOIS

14.  Bisnagas de Alumínio e Laminadas

Vencedor DIXIE TOGA

Menção Honrosa BISPHARMA PACKAGING

15 Bulas 

Vencedor GRÁFICA BROGOTÁ

Menção Honrosa GRÁFICA LARAMARA

Menção Honrosa FABER PRINT
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prêmios

16. Embalagens de Transporte 

Vencedor PENHA S.A

Menção Honrosa EMBALAGENS BANDEIRANTES

Menção Honrosa PAJULE EMBALAGENS

17. Cartuchos 

Vencedor MACRON

Menção Honrosa SARAPUI

Menção Honrosa BOX PRINT

18. Rótulos

Vencedor PRAKOLAR RÓTULOS AUTOADESIVOS

Menção Honrosa 3M DO BRASIL LTDA

Menção Honrosa GRIF RÓTULOS

19. Filmes Plásticos para Blister 

Vencedor KLOCKNER PENTAPLAST

Menção Honrosa SELECTCHEMIE

Menção Honrosa PLASTWAL

20. Fabricantes Nacionais de Frascos e Tampas Plásticas

Vencedor GERRESHEIMER

Menção Honrosa FARMAPLAST

Menção Honrosa VEDAPACK

21. Laminados de Alumínio

Vencedor AMCOR FLEXIBLES

Menção Honrosa EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA

Menção Honrosa BILPRESS BRASIL

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E 
SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

22. Prestação de Serviços e Terceirização de Análises

Vencedor
T&E ANALÍTICA COMÉRCIO E 
ANÁLISES QUÍMICAS LTDA

Menção Honrosa ICF

23. Aparelhos, Equipamentos e Instrumentos e  
Materiais de Laboratório

Vencedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

Menção Honrosa AGILENT TECHNOLOGIES

Menção Honrosa MERCK MILLIPORE

24. Padrões, Solventes e Reagentes Analíticos 

Vencedor MERCK MILLIPORE

Menção Honrosa LAS DO BRASIL

Menção Honrosa PHARMAB REPRESENTAÇÕES LTDA.

25. Projetos e Instalações para laboratórios de  
Controle de Qualidade 

Vencedor GRUPO VIDY

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA CLASSE ESPECIAL

Vencedor EMS S/A

Menção Honrosa CRISTÁLIA

Menção Honrosa SANOFI-AVENTIS

Menção Honrosa ACHÉ/BIOSINTÉTICA
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As empresas com as melhores ações de prevenção de do-
enças e acidentes de trabalho e os melhores programas de 
desenvolvimento profissional da indústria farmacêutica re-
ceberam os Prêmios Excelência em GST, Bumerangue e PES 
em cerimônia realizada na noite de 05/10/2015, no Espaço 
Villa Vérico.

Os laboratórios Allergan, Apsen, Eurofarma, Janssen-Ci-
lag, Medley, Momenta, Novartis e Roche foram agraciados 
com o VIII Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segu-
rança do Trabalho.

 O VII Prêmio Bumerangue, que destaca programas de apri-
moramento na área de Recursos Humanos, foi concedido às 
empresas Aché, Biosintética, Catalent, Hospira, Libbs, Medley, 
MSD e Roche.

A Eurofarma recebeu o III Prêmio PES, conferido aos labo-

Farmacêuticas que 
se destacaram 
em programas 
de RH e Saúde 
do Trabalho são 
premiadas em 
grande festa
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ratórios farmacêuticos com maior número de participantes nos 
workshops do Programa Educacional Sindusfarma.

“Se você imaginasse a satisfação que estamos sentindo 
como time de treinamento e desenvolvimento, não cabe a feli-
cidade dentro do nosso coração. Uma coisa que é importante e 
o fator crítico de sucesso desse time é o engajamento, compro-
metimento e suporte que recebemos da área de recursos hu-
manos e da nossa diretoria.”; “Um time forte, engajado que faz o 
simples virar um sucesso”, disse Nelson Braga, gerente nacional 
de treinamento da força de vendas da Medley.

“O nosso trabalho, dedicação e paixão foram coroados nessa 
noite. Foi um momento muito especial, pois não imaginávamos 
vencer em três categorias e isso tem uma grande representação 
para a área de recrutamento e seleção”, disse Gláucia Cardoso 
de Melo, gerente de RH da Roche.

A nova modalidade “Qualidade na Inclusão de Pessoa 
com Deficiência”, criada este ano no Prêmio Bumerangue, 
foi elogiada pelo coordenador do Programa de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo (SRTE-SP), José 
Carlos do Carmo.

“É uma atitude muito louvável por parte do Sindusfarma. E, 
até onde eu sei, é a primeira vez que eu vejo um sindicato em-
presarial instituindo este tipo de prêmio. Mais uma vez, é o Sin-
dusfarma fazendo história na luta pelo direito ao trabalho das 
pessoas com deficiência”, disse o auditor da SRTE-SP.

As premiações são uma realização do Sindusfarma. A apre-
sentadora Renata Fan foi a mestre de cerimônias da noite.

 » Pessoas Beneficiadas: 300

prêmios
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feiras
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feiras

REACHTECH 

Para divulgar o Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado 
de trabalho e o programa bolsa de empregos para os profissionais do setor, o Sindus-
farma participou com um estande da 14ª Reatech, feira internacional de tecnologia em 
reabilitação, inclusão e acessibilidade realizada entre os dias 9 e 12 de abril.

 Durante os quatro dias de feira, o estande do Sindusfarma fez uma ampla divul-
gação do programa de Bolsa de Empregos e cadastrou os currículos de PCDs no banco 
de dados da entidade, além de apresentar as atividades e serviços oferecidos às em-
presas associadas. 

FCE PHARMA

O Sindusfarma esteve presente na 20ª edição da FCE Pharma, que aconteceu de 
12 a 14 de maio no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Os visitantes, associados 
e fornecedores das indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais, foram recep-
cionados pelos colaboradores que mostraram todo o rol de serviços que a entidade 
disponibiliza, assim como os manuais técnicos.

PHARMANAGER

A Pharmanager é um dos principais fóruns de discussão sobre o setor, e o Sindus-
farma esteve presente esteve presente com um estande e colaboradores divulgando 
o rol de serviços da entidade.

O presidente executivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini, fez uma palestra sobre 
o panorama da indústria farmacêutica no país na exposição Pharmanager 2015, reali-
zada nos dias 15 e 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.
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colar cândido fontoura



33 empreendedores 
e profissionais do 
setor, parceiros e 

pesquisadores da saúde 
foram homenageados.”
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colar cândido fountoura

A comenda do Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico é uma 
justa homenagem do Sindusfarma a empreendedores e profissionais da indústria far-
macêutica que prestaram relevantes serviços ao setor. A honraria também distingue 
parceiros da indústria e personalidades que se destacaram em suas atividades em fa-
vor de uma efetiva assistência farmacêutica no Brasil.

RAZÃO DA SOLENIDADE

Comemorar os aniversários do Sindusfarma, fundado em 26 de abril de 1933. 
Comemorar o Dia da Indústria Farmacêutica Paulista, instituído em 25 de Abril 

de 2008.

OBJETIVOS DA SOLENIDADE

Destacar, publicamente, a contribuição de líderes da Indústria Farmacêutica brasi-
leira, em solenidade pública, mediante:
•	 Outorga de um colar composto de medalha contendo o busto de Candido Fontoura 

– 1º Presidente do Sindusfarma. 
•	 Entrega de um diploma comemorativo, em papel pergaminho. 
•	 Edição de um livro com o registro histórico de cada homenageado.

O Sindusfarma agraciou 33 empreendedores e profissionais do setor farmacêutico 
e pesquisadores da área da saúde com o Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial 
Farmacêutico, em solenidade realizada na noite de 27/04 no Golden Hall do World Tra-
de Center, em São Paulo. A festa marcou o 82º aniversário da entidade e comemorou o 
Dia da Indústria Farmacêutica Paulista. 

Antes da cerimônia, o senador José Serra esteve por poucos minutos no WTC, para 
cumprimentar o presidente Cleiton de Castro Marques e diretores do Sindusfarma.

 » Número de pessoas beneficiadas: 500
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Empresários e Executivos

•	 Abinel Rocha
•	 Cassem Auad
•	 Hélio Anastácio
•	 Jean Claude Bernard
•	 Josimar Henrique da Silva
•	 Lotar Dieter Maas
•	 Luiz Carlos Borgonovi
•	 Ney Osvaldo Silva Filho
•	 Rosa Maria Scaravelli
•	 Rubens Gimenes Filho

 

Os agraciados de 2015 com o 
Colar Cândido Fontoura do Mérito 

Industrial Farmacêutico foram:
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Profissionais

•	 Alexander Biancardi
•	 Elza Anders Saad
•	 João Buzone Junior
•	 José Carlos Barbério
•	 Leila Bartorelli
•	 Lourival Del Palacio
•	 Marila Ferraz
•	 Norberto Rui Rossi
•	 Ruy Massakazo Yoshinaga
•	 Valter Frederico Schenck

 

Pesquisadores da Área da Saúde

•	 Antonio Roberto Chacra
•	 Antonio Sérgio Petrilli
•	 Artur Beltrame Ribeiro
•	 Gilberto de Nucci
•	 João Batista Calixto
•	 Marinella Della Negra
•	 Naftale Katz
•	 William Habib Chahade

 

Parceiros da Indústria Farmacêutica

•	 Alvaro José da Silveira
•	 Carlos Edson Shiguematsu
•	 Eurico Farias de Sousa
•	 Giuseppe Frangioni
•	 Jean Daniel Peter

colar cândido fountoura
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publicações, estudos e manuais



Sindusfarma editou 
coletânea de artigos, 

manuais técnicos 
e duas cartilhas 
de orientação.”
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publicações, estudos 
e manuais

Cadeia Fria: Guia Sindusfarma para a Indústria Farmacêutica

O tema relacionado a produtos sensíveis à temperatura e 
ao tempo, ou seja, a produtos da cadeia de frio, vem ganhando 
importância redobrada na logística farmacêutica por causa do 
aumento de lançamentos de produtos biotecnológicos. 

O Sindusfarma antecipa-se às tendências que ocorrem 
nessa área e publica este livro orientativo ao setor industrial 
farmacêutico, com o objetivo de divulgar e harmonizar dire-
trizes já praticadas nas indústrias farmacêuticas. 

Falando para Quem Decide e Forma Opinião

Coletânea de artigos do Sindusfarma publicados na Imprensa
Com o objetivo de divulgar e discutir os grandes temas 

da indústria farmacêutica entre os formadores de opinião 
da sociedade brasileira e lideranças setoriais, o Sindusfar-
ma vem elaborando, nos últimos anos, artigos para publi-
cação na Imprensa. Por sua relevância, esses textos foram 
publicados nos principais veículos de comunicação do país 
e na mídia especializada. Reunidos nesta obra, os artigos 
abordam questões como carga tributária, rastreabilidade, 
controle de preços, guerra fiscal, inovação, incorporação de 
tecnologias e Lei de Patentes, entre outros.
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Manual de Atendimento ao Consumidor 
Aplicado a Indústria Farmacêutica 

Contém a reprodução integral do Código de Defesa do 
Consumidor, promulgado pela Lei nº 8.078, com análise de-
talhada das responsabilidades das empresas industriais 
farmacêuticas para atendimento aos usuários e pacientes 
de medicamentos.

27/07/2015 – Sindusfarma lança manual sobre atendi-
mento ao consumidor aplicado à indústria farmacêutica

O “Manual para Atendimento ao Consumidor aplicado 
à Indústria Farmacêutica” foi lançado na sexta-feira 24 em 
evento realizado no auditório da entidade. Trata-se do 23º 
volume da coleção de manuais técnicos do Sindusfarma.

Elaborado em conjunto com os associados do Sindusfar-
ma, o manual apresenta análises dos regulamentos da Anvi-
sa que possuem interface com os Serviços de Atendimento 
Ao Consumidor (SAC) das empresas do setor, além de um 
roteiro de auto-inspeção, para que as indústrias farmacêu-
ticas avaliem o cumprimento da regulamentação.

O evento contou com palestras das Dras. Patricia Fuku-
ma e Elisete Rodrigues Miyazaki.

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

Ratreabilidade de Medicamentos: 
Elementos para Monitoramento e Segurança

O manual contém ampla conceituação aplicada ao seg-
mento farmacêutico com ferramentas específicas para o 
gerenciamento e rastreabilidade dos medicamentos através 
da cadeia de distribuição.

Os objetivos do compêndio incluem a padronização da 
nomenclatura adotada em nível nacional e internacional, a 
descrição da tecnologia disponível e das etapas por onde 
circulam medicamentos até os estabelecimentos do varejo 
e hospitais, com mecanismos de registro e armazenamento 
de dados, para fins de controle, indispensáveis ao gerencia-
mento da cadeia logística farmacêutica. 
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Sindusfarma lança cartilha sobre o uso 
sustentável da água e energia elétrica

Dada a grave crise hí-
drica que o país enfrenta, 
o Sindusfarma lançou no 
dia 14/04/15 uma cartilha 
sobre ‘O uso responsável 
de água e energia elétrica’, 
com informações que au-
xiliam no uso sustentável 
tanto no âmbito industrial 
quanto residencial.

O guia traz dicas para 
que se evite o desperdí-
cio de água como redutor 

de vazão nas torneiras; dispositivos economizadores nas 
válvulas de banheiros e vestiários; reuso de água nas torres 
de resfriamento etc.

Com relação a redução no consumo de energia elétrica 
algumas das dicas são: utilização de tintas especiais ou te-
lhados verdes para minimizar o uso do ar-condicionado; ins-
talação de placas solares; substituição de lâmpadas comuns 
por fluorescentes, led etc.

Sindusfarma lança cartilha sobre 
prevenção de acidentes na utilização de máquinas

O Sindusfarma lan-
çou no dia 17/11/15 uma 
cartilha voltada especifi-
camente para a indústria 
farmacêutica sobre a 
NR 12, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que 
estabelece normas para 
a prevenção de acidentes 
no manuseio de máqui-
nas e equipamentos.

A cartilha fornece in-
formações sobre como 

evitar acidentes em todas as etapas do processo de manuseio 
das máquinas e foi elaborada por um grupo de colaboradores 
das indústrias farmacêuticas associadas ao Sindusfarma.

 » Número de pessoas beneficiadas: 28

publicações, estudos 
e manuais

Manual para Registro: 
Medicamentos Biológicos

Reúne a legislação e regulamentos para o procedi-
mento de registro e pós-registro de medicamentos bio-
lógicos e contém um guia de perguntas e respostas, re-
sultado de reuniões técnicas realizadas pelo Sindusfarma. 
Publicação lançada no dia 27/11/15, durante Plenária de 
Assuntos Regulatórios.

 » Número de pessoas beneficiadas: 68
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parcerias



O Sindusfarma 
mantém convênios de 

cooperação com 19 
instituições nacionais 

e internacionais.”
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parcerias

O Sindusfarma mantém convênios de cooperação com as se-
guintes instituições, para promover a difusão do conhecimento e o 
aperfeiçoamento dos profissionais do setor industrial farmacêuti-
co. Novos convênios foram firmados em 2015.

INTERNATIONAL

Fundação Getúlio Vargas Escola Superior de Propaganda e Marketing
Conselho Regional de Farmácia 

do Estado de São Paulo United States Pharmacopeia

IMS Health Close-up International International Pharmaceutical Excipients Council Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica

Fundação Instituto de Pesquisas
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo
Associação Brasileira de Indústria

Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos Academia Nacional de Farmácia Les Entreprises Du Médicament

Associação Brasileira das Empresas 
do Setor Fitoterápico, Suplemento 
Alimentar e de Promoção da Saúde University of Maryland Instituto Racine

Sociedade Brasileira 
Pró-Inovação Tecnológica

Instituto de Desenvolvimento 
do Varejo Farmacêutico

Associação Nacional dos Farmacêuticos 
Atuantes em Logística União Farmacêutica de São Paulo
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CONVÊNIO ESPM E SINDUSFARMA

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e o Sindusfarma realizaram 
a 4ª turma do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios com Ênfase no Mer-
cado Farmacêutico.

Profissionais de empresas associadas ao Sindusfarma têm desconto no valor do curso 
e forma de pagamento diferenciada.

A pós-graduação, com 360 de carga horária, tem por objetivo desenvolver gestores 
para atuarem no mercado farmacêutico, que se encontra em constante mudança e cada 
vez mais competitivo, oferecendo ferramentas para análise, planejamento, implementa-
ção e controle das estratégias empresariais.

A pós-graduação é voltada a profissionais graduados em diversas áreas do conheci-
mento, atuando em qualquer área da empresa e que desejam se especializar ou adquirir 
novas competências na área da Gestão de Negócios com ênfase no Mercado Farmacêutico.
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DISCIPLINAS

Algumas das disciplinas do programa são: Marketing, Gestão de Operações, Fundamen-
tos da Gestão Financeira, Técnicas de Negociação entre outras (veja grade completa abaixo):

ESTRUTURA CURRICULAR CARGA HORÁRIA

Gestão de Marketing 24hs
Marketing na Indústria Farmacêutica 24hs
Gestão de Pessoas para a Diferenciação 24hs
Gestão de Operações 24hs
Gestão Financeira 24hs
Comunicação com o Mercado 24hs
Tópicos especiais para a Indústria Farmacêutica I 24hs
Tópicos Especiais para Indústria Farmacêutica II 24hs
Marketing de Relacionamento- CRM 24hs
Gestão de Canais no Segmento Farmacêutico 24hs
Gestão de Vendas 24hs
Simulador de Negócios 24hs
Técnicas de Negociação 24hs
Gestão de Projetos 24hs
Trabalho de Conclusão 24hs
Total 360 hs

parcerias
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quadro social



Com 15 novas 
filiações, a entidade 
encerrou o ano com 

o recorde de 210 
empresas associadas.”174



quadro social

NOVOS ASSOCIADOS
New Members

O Sindusfarma entrou em 2014 com 195 associados em seu quadro e encerrou o ano de 2015 com 210. Foram 15 novos asso-
ciados entre janeiro e dezembro num esforço continuo de atrair empresas e fortalecer a entidade.

Sindusfarma entered the year 2014 with 195 members as part of its Union and closed the year 2015 with 210. There have been 15 new 
members between January and December, through the ongoing efforts to attract companies and strengthen the entity.

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS
List of Members 

1. ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
2. ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA
3. ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
4. ACCENTURE DO BRASIL LTDA
5. ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
6. ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS SA
7. ACTAVIS FARMACÊUTICA LTDA
8. ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA
9. ADAPT PROD. OFTALMOLÓGICOS LTDA
10. MYLAN LABORATÓRIOS LTDA
11. AJINOMOTO DO BRASIL IND. COM. ALIM. LTDA
12. ALLERGAN PRODS FARMAC LTDA
13. ALEXION FARM. BRASIL IMP. DIST. 

PROD. SERV. ADM. VENDAS LTDA
14. FARM LAB HOMEOP ALMEIDA PRADO LTDA
15. ALTHAIA S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
16. ANDREANI LOGÍSTICA LTDA
17. APSEN FARMACÊUTICA S/A
18. ASF GMP CONSULTORIA LTDA
19. ASPEN PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA
20. ASTELLAS FARMA BRASIL IMP. E DIST. DE M. LT
21. ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
22. ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
23. ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA
24. AUROBINDO PHARMA IND. FARMAC. LIMITADA
25. AVERT LABORATÓRIOS LTDA
26. LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A
27. LABORATÓRIOS BALDACCI S/A
28. BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
29. BAXTER HOSPITALAR LTDA
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30. BAYER S/A
31. BE CONSULTING LTDA
32. BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
33. BEKER PRODS FARMACO-HOSP LTDA
34. LABORATÓRIO QUÍMICO FARM. BERGAMO LTDA
35. BESINS HEALTHCARE BRASIL C. D. MEDIC. LTDA
36. BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA
37. BIOTEST FARMACÊUTICA LTDA
38. BIOCADBRAZIL FARMACÊUTICA LTDA
39. INSTITUTO BIOCHIMICO IND. FARMAC. LTDA
40. BIOMARIN BRASIL FARMACÊUTICA LTDA
41. BIOGEN BRASIL PROD. FARMAC. LTDA
42. BIOLAB-SANUS FARMACÊUTICA LTDA
43. BIOMM S/A
44. BIONOVIS S/A-CIA BRAS. BIOT. FARMACÊUTICA
45. BIOSINTETICA FARMACÊUTICA LTDA
46. BLANVER FARMOQUÍMICA LTDA
47. BLAU FARMACÊUTICA S/A
48. BLISFARMA ANTIBIOTICOS LTDA
49. BOEHRINGER INGELHEIM BRAS. QUÍM. FARM. LTDA
50. BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA
51. FARMA LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
52. BRACCO IMAGING DO B. IMP. DIST. MEDIC. LTDA
53. BRAIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
54. BRAINFARMA IND. QUÍM. FARMACÊUTICA LTDA
55. BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S/A
56. INSTITUTO BUTANTAN
57. CENTRO AVANÇADO DE EST. E PESQ. LTDA
58. CATALENT BRASIL LTDA
59. CAZI QUÍMICA FARMA IND COM LTDA
60. CHEMO DO BRASIL COM. DE FARMOQUÍMICOS LTDA
61. CHIESI FARMACÊUTICA LTDA
62. CHOICE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
63. CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA
64. LEADER UP SISTEMAS LTDA
65. COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
66. COSMED IND. DE COSMÉTICOS E MEDIC. S/A
67. CRISTALIA PRODS QUÍMS FARMS LTDA
68. CRODA DO BRASIL LTDA
69. CRYOVAC BRASIL LTDA
70. CSL BEHRING COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
71. LABORATÓRIO DAUDT OLIVEIRA LTDA
72. DLA PHARMACEUTICAL LTDA
73. DOW BRASIL IND. COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA
74. DR. REDDY’S FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
75. ECHEMICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

76. EISAI LABORATÓRIOS LTDA
77. ELI LILLY DO BRASIL LTDA
78. EMS S/A
79. EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A
80. EXELTIS LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA
81. FARMOQUÍMICA S/A
82. FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
83. LABORATÓRIOS FERRING LTDA
84. FIVE VALIDAÇÃO DE SISTEMA 

COMPUTADORIZADOS EIRELI
85. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
86. FUKUMA ADVOGADOS E CONSULTORES JURÍDICOS
87. FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR – FURP
88. GALDERMA BRASIL LTDA
89. GALENICUM HEALTH BRASIL LAB. FARMAC. LTDA
90. GATEFOSSÉ DO BRASIL SERV. DE MARKETING LTDA
91. GE HEALTHCARE B. C. S. EQUIP. M-HOSP. LTDA
92. GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
93. GENZYME DO BRASIL LTDA
94. GILEAD SCIENCES FARMAC. DO BRASIL LTDA
95. GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA
96. GRIFOLS BRASIL LTDA
97. GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA
98. GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
99. GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA
100. QUÍMICA HALLER LTDA
101. HEEL DO BRASIL BIOMÉDICA LTDA
102. HELIXOR MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA
103. HISAMITSU FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
104. HOMEOPATIA W. PEREIRA LAB. INDL. FAR. LTDA.
105. HOSPIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
106. HYPERMARCAS S/A
107. HYPOFARMA-INSTITUTO HYPODERMIA E FARM. LT
108. INPHARMA LABORATÓRIOS LTDA
109. BEAUFOUR IPSEN FARMACÊUTICA LTDA
110. ISP DO BRASIL LTDA
111. ITA FRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
112. JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA
113. J. RETTENMAIER LATIOAMERICANA LTDA
114. J&J BRASIL IND. COM. PROD. P. SAÚDE LTDA
115. KLEY HERTZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
116. LABORIS FARMACÊUTICA LTDA
117. LAL CLÍNICA DE PESQ. E DESENV. LTDA
118. LATINOFARMA IND. FARMACÊUTICAS LTDA
119. LBS LABORASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
120. LFB-HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
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121. LIBBS FARMACÊUTICA LTDA
122. LOGIC PHARMA LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
123. LANZA PHARMA
124. LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA
125. LUNDBECK BRASIL LTDA
126. LUXAFIT TRANSPORTES LTDA
127. LUPIN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
128. M&D CONSULTORIA T. EM DESENVOLVIMENTO 

PROF. E GERENCIAL LTDA
129. MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA
130. MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA
131. MARJAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
132. MARIOL INDÚSTRIAL LTDA
133. MAZDA EMBALAGENS LTDA
134. MEDA PHARMA IMP. EXP. PROD. FARMAC. LTDA
135. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
136. MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
137. UCB BIOPHARMA S/A
138. MERCK S/A
139. MERZ BIOLAB FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA
140. MIP BRASIL IND. E COM. DE PROD. FARMAC. LTDA
141. MOKSHA8 BRASIL DIST. REP. DE MEDIC. LTDA
142. MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA
143. MOBILE SOLUTION TECHNOLOGY LTDA
144. MULTILAB IND COM. PROD FARMACÊUTICOS LTDA
145. MUNDIPHARMA BRASIL PROD. MÉDIC. E FARMAC. LTDA
146. NECKERMAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
147. NESTLÉ BRASIL LTDA
148. NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
149. NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA
150. NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
151. NOVATACK RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA
152. NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
153. NVS HOLDING EIRELI
154. OCTAPHARMA BRASIL LTDA
155. OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
156. OPEM REP. IMP. EXPORTADORA E DIST. LTDA
157. OPHTHALMOS S/A
158. ORYGEN BIOTECNOLOGIA S/A
159. LABORATÓRIOS OSORIO DE MORAES LTDA
160. LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
161. PELLEGRINI & GARCIA SERV. ASSES. NAS 

ATIVIDADES FARMACÊUTICAS LTDA
162. PHARM OLAM SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA
163. LABORATÓRIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA
164. POLAR TÉCNICA COMERCIAL E INDL LTDA

165. POLAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
166. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
167. PROVEDEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
168. RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA
169. RENATA ROS CONSULT. E ASSESSORIA EMP. LTDA
170. RESULTA INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA
171. PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMAC. S/A
172. SANDOZ DO BRASIL IND. FARMACÊUTICA LTDA
173. DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA
174. SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
175. SANVAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
176. SCHERING-PLOUGH IND. FARMACÊUTICA LTDA
177. SELECTCHEMIE IMP. EXPORTAÇÃO E REP. LTDA
178. SERPAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
179. LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL LTDA
180. SHIRE FARMACÊUTICA BRASIL LTDA
181. SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA
182. SPECTRUN BIO ENGENHARIA MÉD. HOSP. LTDA
183. LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA
184. SUPERA FARMA LABORATÓRIOS S/A
185. ALESSANDRA TOMAZZINI F. BASTOS ME
186. TAKEDA PHARMA LTDA
187. LABORATÓRIO TAYUYNA LTDA
188. TESTO DO BRASIL INST. DE MEDIÇÃO LTDA
189. LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
190. TEVA FARMACÊUTICA LTDA
191. THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA
192. SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
193. TORRENT DO BRASIL LTDA
194. TRB PHARMA IND QUÍM FARM LTDA
195. TRÍADE SOLUÇÃO REGULATÓRIA
196. UCI FARMA IND FARM LTDA
197. UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
198. UNICHEM FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
199. UNIDOCK’S ASSESSORIA E LOG. DE MAT. LTDA
200. UNITED MEDICAL LTDA
201. UNITRADE ASSESSORIA EM COM. EXTERIOR LTDA
202. ULTREIA CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
203. UPS SCS LOGÍSTICA ( BRASIL ) LTDA
204. VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
205. WELEDA DO BRASIL LABOR E FARM LTDA
206. WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
207. ZAMBON LABORATÓRIOS FARMS LTDA
208. ZILVETI ADVOGADOS
209. ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA
210. ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA
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quadro social

1. Francisco Brasil
2. Conceição Pereira
3. Marineis Jacob
4. Mônica Santos
5. Rodolpho Cautella
6. Reus Farias

7. Luiz Carlos Souza
8. Angélica Sousa
9. Cristiano Lima
10. Júlia Victal
11. Elza Lopes
12. Adriana Calhado

13. Marcela Bovino
14. Bárbara Izidoro
15. Isabely Oliveira
16. Lilian Freitas
17. Pâmela Boni
18. Vera L. Alexandre

19. Júlia Camargo
20. Kelly Lima
21. Vanessa Vicente
22. Andréia Sanches 
23. Regina Castellão
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