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Crise econômica, troca de governo, a permanen-

te interlocução com a Anvisa e o Ministério da 

Saúde sobre temas regulatórios e de acesso. O 

ano de 2016 não foi fácil para a indústria farma-

cêutica, assim como para os demais segmentos 

produtivos.

E, apesar das circunstâncias difíceis, o Sindus-

farma reforçou e ampliou sua atuação. 

A entidade esteve envolvida na discussão e 

encaminhamento de todas as questões relevan-

tes para o setor junto ao Poder Público.

Além disso, estruturou sua divisão de inte-

ligência de mercado, estreitou os laços com a 

classe médica, orientou as empresas associadas 

PREFÁCIO
CLEITON DE CASTRO MARQUES

Presidente

em assuntos específicos, dentre inúmeras ini-

ciativas.

Num quadro de surpresas e indefinições, o 

Sindusfarma mostrou-se ágil, atento e pró-ativo 

na defesa setorial, obtendo várias vitórias.

Ter tido bons resultados nesse período tão com-

plicado nos encoraja e dá confiança para enfren-

tar 2017, outro ano que promete grandes desafios 

para o setor. A exemplo de 2016, o Sindusfarma 

está preparado para enfrentá-los, cumprindo sua 

missão história de zelar pelos legítimos interes-

ses da indústria farmacêutica instalada no Brasil.

Cleiton de Castro Marques
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An economic crisis, change of government, a perma-

nent interlocution with Anvisa and the Health Min-

istry on regulatory and production issues relating 

to 2016 posed problems for the pharmaceutical in-

dustry, as well as for all other production segments.

However, despite these different circumstanc-

es, Sindusfarma has reinforced and expanded its 

actions.

The entity was involved in the discussion and re-

ferral of all relevant issues for the sector with the 

Public Spheres.

Additionally, it has structured a market intel-

ligence division, tightened ties with the medical 

community, guided associated companies in spe-

cific issues, among its diverse initiatives.

PREFACE
CLEITON DE CASTRO MARQUES

Chairman

In a framework ridden with surprises and lack 

of definition, Sindusfarma proven to be very agile, 

attentive and pro-active in the sectoral defense, 

obtaining significant achievements.

The possibility of having been able to attain such 

good results in this complex scenario encourages 

us and gives us the confidence to look towards 

2017, another year that has set forth great chal-

lenges for the sector. Similar to 2016, Sindusfar-

ma is ready to face such challenges, complying 

with its historical mission of looking after the le-

gitimate interests of the pharmaceutical industry 

established in Brazil.

Cleiton de Castro Marques



Apresentação  7

Caros Associados,

Mais do que o habitual, Brasília mobilizou o Sin-

dusfarma em 2016, fazendo com que os interlo-

cutores da entidade mantivessem uma intensa 

agenda de contatos nos gabinetes do governo 

federal (diretorias e gerências da Anvisa, Mi-

nistério da Saúde e outros órgãos), que, além 

da solução de questões específicas, resultaram 

em inúmeros encontros das autoridades e técni-

cos da saúde com os profissionais das empresas 

associadas, em São Paulo e no Distrito Federal, 

ao longo do ano.

Em janeiro, a entrada em vigor das novas alí-

quotas de ICMS aplicadas por alguns Estados 

motivou uma reunião plenária extraordinária 

para orientar e discutir a questão com as em-

presas associadas.

Ainda em janeiro, no primeiro de uma série 

de encontros, o secretário-executivo da Câma-

ra de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED), Leandro Safatle, veio ao Sindusfarma 

para apresentar o modelo de Relatório Técnico 

sobre o Mercado Farmacêutico Brasileiro que 

o órgão iria divulgar em breve. Ele voltou à en-

APRESENTAÇÃO
NELSON MUSSOLINI
Presidente Executivo

tidade em março, para orientar as empresas 

associadas sobre o preenchimento do relató-

rio de comercialização do Sistema de Acompa-

nhamento de Mercado de Medicamentos (Sam-

med), visando o reajuste anual de preços dos 

medicamentos.

Em fevereiro, a Diretoria do Sindusfarma para 

o triênio 2016-18 tomou posse. Na oportunida-

de, o presidente Cleiton de Castro Marques 

exortou o Brasil a criar um ambiente favorável 

aos investimentos em Pesquisa e Desenvolvi-

mento no setor farmacêutico, contribuindo para 

introduzir o país na nova frente mundial de de-

senvolvimento e geração de riquezas, na qual 

o conhecimento e a propriedade intelectual – 

com destaque para tecnologias voltadas para 

a área da Saúde – desempenham papel central.

No mesmo mês, representantes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC) discutiram com a 

entidade a assinatura de protocolo de coopera-

ção, com o objetivo de estreitar o relacionamento 

entre a classe médica e a indústria farmacêutica. 

Em março, o presidente da SBC, Dr. Marcus Ma-

lachias, esteve no Sindusfarma para falar sobre 

os objetivos corporativos da Sociedade.
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Diante da crise, a entidade promoveu dois 

encontros para debater as perspectivas econô-

micas e tributárias do país – em março e junho 

– com a presença do economista Gesner Olivei-

ra e de outros analistas. 

Em abril, o panorama da indústria e do varejo 

farmacêuticos para os próximos cinco anos foi 

tema de painel que reuniu representantes das 

farmácias (Abrafarma) e das consultorias Quin-

tiles IMS e Close Up, entre outros especialistas.

Ainda em abril, o Sindusfarma firmou as Con-

venções Coletivas de Trabalho 2016-2017 com 

as centrais de trabalhadores da indústria farma-

cêutica Fequimfar, Fetquim, Sinprovesp e FIP. 

O jornal Valor Econômico, principal veículo 

de economia e negócios do país, destacou os 

primeiros resultados positivos do BCO Farma, 

painel de produtividade operacional da indús-

tria farmacêutica e farmoquímica, lançado pelo 

Sindusfarma e a Abiquifi, em sua edição de 19 

de abril.

Em maio, Anvisa e Sindusfarma promoveram 

em Brasília workshop para analisar os critérios 

mais relevantes para o registro e pós-registro 

dos Medicamentos Dinamizados, que incluem 

produtos homeopáticos, antroposóficos e anti-

-homotóxicos.

Os melhores fornecedores e prestadores de 

serviço da indústria farmacêutica receberam o 

Prêmio Sindusfarma de Qualidade na noite de 

9 de maio, em cerimônia realizada na casa de 

espetáculos Tom Brasil, em São Paulo.

Em junho, teve início a 10ª edição dos Jogos 

Sindusfarma, que reuniu milhares de atletas da 

indústria farmacêutica na maior competição es-

portiva do setor.

Também em junho, a entidade realizou o II 

Seminário sobre Incorporação de Novas Tecno-

logias no SUS, com a participação da presidente 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tec-

nologias em Saúde do SUS (Conitec), Dra. Cla-

rice Petramale.

No fim do mês, o V Simpósio Novas Frontei-

ras Farmacêuticas nas Ciências, Tecnologia, Re-

gulamentação e Sistema de Qualidade teve lu-

gar no auditório da Anvisa, em Brasília, com a 

participação de especialistas internacionais. A 

iniciativa do Sindusfarma foi elogiada pelo pre-

sidente da Anvisa, Jarbas Barbosa.

O registro de medicamentos biológicos e bio-

tecnológicos foi tema de encontro, no fim de ju-

nho, que abordou a experiência internacional 

e brasileira nas diversas etapas do processo.

Em julho, o Instituto Coalizão Saúde (Icos) ele-

geu o presidente executivo do Sindusfarma para 

o seu Conselho Fiscal. 

No mesmo mês, Anvisa e Sindusfarma promo-

veram outro seminário, em Brasília, para avaliar o 

primeiro ano de vigência da resolução que trata 

de ensaios clínicos com medicamentos (RDC 9/15. 

Em agosto, artigo publicado na Folha de 

S.Paulo, como informe publicitário, criticou me-

dida do Ministério da Saúde que punha em risco 

a viabilidade da indústria farmacêutica instala-

da no Brasil.

No fim de agosto, o secretário-executivo da 

CMED, Leandro Safatle, retornaria ao Sindusfar-

ma para esclarecer às empresas associadas pon-

tos do Comunicado nº 9, que define os critérios 

de precificação de medicamentos biológicos não 

novos, e do Comunicado nº 10, sobre prazos de 

análise de recursos ao Comitê Técnico-Executivo 

(CTE) da CMED e Documentos Informativos de 

Preço (DIP) que envolvam casos omissos.

Em setembro, o Sindusfarma transmitiu ao 

vivo pela internet a reunião técnica da Anvi-

sa, em Brasília, referente à Consulta Pública nº 

129/2016, sobre validação de métodos analíti-

cos. Cerca de 650 profissionais da indústria far-

macêutica (visitantes únicos) assistiram à trans-

missão on-line dos debates.

Ainda em setembro, o coordenador da Co-

missão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 

Dr. Jorge Venâncio, esteve no Sindusfarma para 

participar de reunião do Grupo de Trabalho de 

Pesquisa Clínica da entidade.

Em outubro, o III Fórum de Ensaios Pré-Clí-

nicos discutiu a aceitação internacional de uma 

série de métodos alternativos In vitro à expe-

rimentação animal. O evento foi realizado em 

parceria com a Academia Nacional de Farmácia 

(ANF) e a Agência Brasileira de Desenvolvimen-

to Industrial (ABDI).

Em novembro, dois projetos do Sindusfarma 

receberam o Prêmio Melhores Práticas Sindicais 

2016 da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp). O 1º lugar na categoria Defesa 

Setorial foi concedido à ação “Iniciativa para Re-
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gulamentação do Compartilhamento de Áreas 

Produtivas entre Produtos para Saúde, Produtos 

de Higiene, Cosméticos e Suplementos Alimen-

tares”, realizada pela Gerência de Boas Práti-

cas e Auditorias Farmacêuticas, comandada por 

Jair Calixto. Na categoria Negociação Coletiva, 

mereceu o 1º lugar a ação “Conciliação Voluntá-

ria de Divergências”, desenvolvida pela Gerên-

cia de Relações Sindicais Trabalhistas, liderada 

por Arnaldo Pedace.

No fim de novembro, o ministro da Saúde, 

Ricardo Barros, designou o presidente execu-

tivo do Sindusfarma para o Conselho Consul-

tivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa).

E em dezembro, o presidente executivo do Sin-

dusfarma foi homenageado pela Comissão Nacio-

nal de Incorporação de Tecnologias no SUS (Co-

nitec), juntamente com outros colaboradores do 

órgão, em evento do Ministério da Saúde que co-

memorou os cinco anos de atuação da Comissão.

Além das iniciativas destacadas acima, o Sin-

dusfarma participou ativamente das discussões 

sobre a implementação da rastreabilidade de 

medicamentos e do sistema de destinação de 

resíduos domiciliares de medicamentos, entre 

outros assuntos.

Em 2016, o Sindusfarma realizou pela primei-

ra vez a cerimônia do Prêmio Lupa de Ouro, que 

destaca as melhores campanhas e os melhores 

profissionais de marketing da indústria farma-

cêutica. A festa marcou o 40º aniversário da 

premiação, consolidando a integração do Gru-

pemef no Sindusfarma.

Na área editorial, foram publicados os ma-

nuais ‘Qualificações e Validações: Guia Sindus-

farma para a Indústria Farmacêutica’ e a edição 

atualizada e ampliada do manual ‘Atendimento 

ao Consumidor: Boas Práticas para a Indústria 

Farmacêutica’.

Registre-se também os milhares de profis-

sionais que participaram dos workshops, se-

minários e palestras do Programa Educacional 

Sindusfarma ao longo do ano.

Enfim, fechamos 2016 com um substancial 

conjunto de ações – detalhadas nas próximas 

páginas – e uma marca extraordinária: 273 em-

presas associadas. Prova da confiança que a 

indústria farmacêutica deposita no trabalho do 

Sindusfarma.

Nosso compromisso é o de melhorar sempre.

Cordialmente,

Nelson Mussolini
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Dear Associates,

More than usual, Brasília mobilized Sindusfarma in 

2016, leading the interlocutors at the entity to hav-

ing an intense agenda of contacts with the feder-

al government agencies (Anvisa boards and man-

agement, Health Ministry and other agencies), that 

besides resolving specific issues, ended up in large 

numbers of encounters with authorities and tech-

nical people in health with the professionals of our 

member companies, in São Paulo and in the Fed-

eral District throughout the year.

In January, the coming into effect of ICMS al-

iquots applied by some states led to the holding 

of an extraordinary plenary assembly to guide and 

discuss the issue with our member companies.

Still in January, during the first series of encoun-

ters, the Executive Secretary of the Chamber for 

the Regulation of the Drugs Market (CMED), Le-

andro Safatle, came to Sindusfarma to present the 

model for the Technical Report on the Brazilian 

Pharmaceutical Market, which should be dissemi-

nated shortly. He returned to our entity in March, 

to offer guidance to member companies on how to 

fill in the marketing report on the Sammed system, 

PRESENTATION
NELSON MUSSOLINI

Executive President

a system to follow-up on the Medication Market, 

with the aim of ensuring the annual price readjust-

ment for drugs.

In February, The Sindusfarma Board for the 2016-

18 triennium took possession. On that occasion, the 

Chairman Cleiton de Castro Marques exhorted Brazil 

to create a favorable environment for investments 

in Research & Development in the pharmaceutical 

sector, contributing to introduce into the country a 

new world front for development and the genera-

tion of wealth, in which knowledge and intellectual 

property – with a highlight on technologies geared 

to the health sector – will play a central role.

That same month, representatives from the 

Brazilian Cardiology Society (SBC) discussed at 

the entity the signature of a Cooperation proto-

col, aimed at tightening relationships between the 

medical class and the pharmaceutical industry. In 

March, the President of the SBC, Dr. Marcus Mala-

chias, was at Sindusfarma to speak about the So-

ciety´s corporate goals.

Due to the crisis, the entity held two events to 

debate the economic and fiscal outlook of the coun-

try – in March and June, with the presence of the 

economist Gesner Oliveira, as well as other analysts.
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In April, the panorama for the industry and the 

retail pharmaceutical segment for the next five 

years was the topic of a panel which brought to-

gether representatives from pharmacies or drug-

stores (Abrafarma) and consulting companies 

Quintiles IMS and Close Up, among other experts.

Still in April, Sindusfarma signed the 2017 Col-

lective Bargaining with the workers´ unions for the 

Pharmaceutical Industry, Fequimfar, Fetquim, Sin-

provesp and FIP.

The daily Valor Econômico, main economic and 

business daily for the country, highlighted the initial 

positive results of BCO Farma, an operational pro-

ductivity panel for the pharmaceutical industry and 

the pharma-chemical one, launched by Sindusfar-

ma and Abiquifi, presently in its April 19th edition.

In May, Anvisa and Sindusfarma promoted a work-

shop in Brasilia to analyze the most relevant crite-

ria for the registration and post-registration of Drug 

Dynamization, which includes homeopathic drugs, 

anthroposophical drugs and antihomotoxic drugs. 

The best suppliers and service renderers in the 

pharmaceutical industry received the Sindusfar-

ma Quality Award on the evening of May 9th, in 

a ceremony held at the Tom Brasil Show House, 

in São Paulo.

In June, the 10th Edition of the Sindusfarma 

Games began, bringing together thousands of ath-

letes from the pharmaceutical Industry in the larg-

est sports competition for the sector.

Also in June, the entity held the II Seminar on 

the Incorporation of New Technologies at SUS, with 

the participation of the President of the National 

Commission for Incorporation of Technologies in 

Health for the SUS (Conitec), Dr. Clarice Petramale.

At the end of the month, the V Symposium New 

Pharmaceutical Frontiers in Science, Technology, 

Regulations and the Quality System was held in 

the Anvisa auditorium in Brasilia, with the partic-

ipation of international specialists. Sindusfarma´s 

initiative was praised by the President of Anvisa, 

Jarbas Barbosa.

The registration of biological medication was 

the topic of a meeting at the end of June, that ap-

proached the international and Brazilian experienc-

es at the different stages of the process.

In July, the Institute for Health Coalition (Icos) 

elected Sindusfarma´s Executive President as its 

Fiscal Counselor.

That same month, Anvisa and Sindusfarma held 

yet another seminar in Brasilia to assess the first 

year of the coming into effect of a resolution that 

refers to clinical assays with medication (RDC 9/15.)

In August, an article published in the daily Fol-

ha de S.Paulo, as an advertising report, criticized 

the measure from the Health Ministry that put at 

stake the feasibility of the pharmaceutical indus-

try settled in Brazil.

At the end of August, the executive secretary of 

CMED, Leandro Safatle, returned to Sindusfarma to 

clarify to the member companies’ points referring 

to Notice nº 9, which defines the pricing criteria 

for biological medication that is not new and that 

of Notice nº 10, on the deadlines for the analysis 

of resources for the Technical-Executive Commit-

tee (CTE) from CMED and Informative Price Docu-

ments (DIP) that involved cases of omission.

In September, Sindusfarma held a live broad-

cast through Internet for the Anvisa technical meet-

ing in Brasilia, referring to Public Consultation nº 

129/2016, on the validation of analytic methods. 

About 650 professionals from the pharmaceutical 

Industry (sole visitors) watched the on-line broad-

cast of the debates.

Still in September, the coordinator of the Na-

tional Ethics Commission for Research (Conep), 

Dr. Jorge Venâncio, came to Sindusfarma to par-

ticipate in a meeting of the entity´s Work Group 

on Research in Clinical Practice.

In October, the III Forum of Pre-Clinical Assays 

discussed the international acceptance of a series 

of in-vitro methods, an alternative to experiment-

ing with animals. The event was held in partnership 

with the National Academy of Pharmacies (ANF) 

and the Brazilian Agency for Industrial Develop-

ment (ABDI).

In November, two of Sindusfarma´s projects 

received the Award of Best Union Practices 2016 

from the Federation of Industries from the State 

of São Paulo (Fiesp). The 1st place in the category 

Sectoral Defense was granted to the action “Initia-

tive to Regulate the Sharing of Production Areas 

among Health Products, Hygiene Products, Cos-

metics and Food 

Supplements”, carried out by the Best Practic-

es Management and Pharmaceutical Audits, under 

the leadership of Jair Calixto. In the Collective Bar-

gaining category, the 1st place was granted to the 
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action “Voluntary Conciliation of Discrepancies”, 

carried out by the Labor Union Relationships Man-

agement, led by Arnaldo Pedace.

At the end of November, the Health Minister, Ri-

cardo Barros, nominated the executive president 

for Sindusfarma for the Consultative Board of the 

National Sanitary Surveillance Agency (Anvisa).

And in December, the National Commission for 

the Incorporation of Technologies in SUS (Conitec) 

rendered homage to the executive president of 

Sindusfarma, alongside other associates from the 

agency, at a Health Ministry event that celebrated 

the Commission´s five years of existence.

Additionally, to the initiatives highlighted above, 

Sindusfarma actively took part in the discussions 

on the implementation of traceability for medica-

tion and a system for the disposal of home medi-

cation residues, among other topics.

In 2016, Sindusfarma for the first time ever held 

a ceremony for the “Lupa de Ouro” Award, which 

highlights the best campaigns as well as the best 

marketing professionals from the pharmaceutical 

industry. This feast marked the 40th anniversary 

of the award, consolidating the integration of the 

Grupemef at Sindusfarma.

In the editorial field, the manuals ‘Qualifications 

and Validations”: a Sindusfarma Guide for the Phar-

maceutical Industry was published, as well as the 

updated and expanded version of the manual ‘Con-

sumer Services: Best Practices for the Pharmaceu-

tical Industry”.

We should also mention the thousands of pro-

fessionals who participated in the workshops, sem-

inars and lectures for the Sindusfarma Educational 

Program throughout the entire year.

Finally, we closed 2016 with a substantial set of 

actions-detailed in thee next pages – and an ex-

traordinary mark: 273 member companies. Proof 

of the trust that the pharmaceutical industry has 

in the work of Sindusfarma.

Our commitment is to improve continuously.

Cordially,

Nelson Mussolini
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Cerimônia de Posse 

Na noite de 16 de Fevereiro, aconteceu a cerimô-

nia de posse da nova diretoria do Sindusfarma 

para o triênio 2016-2018, Presidida por Cleiton 

de Castro Marques. A solenidade teve início às 

18h30, na sede da entidade.

Cleiton falou sobre o impacto da crise eco-

nômica no setor e a redução de verbas públi-

cas para a saúde.

“Precisamos introduzir o Brasil na nova fren-

te mundial de desenvolvimento e geração de 

riquezas, na qual o conhecimento e a proprie-

dade intelectual – com destaque para tecnolo-

gias voltadas para a área da Saúde – desempe-

nham papel central”, disse o presidente reeleito 

do Sindusfarma, Cleiton de Castro Marques, ao 

exortar o país a criar um ambiente favorável aos 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 

no setor farmacêutico.

DIRETORIA SINDUSFARMA
Sindusfarma Board

“Trata-se de conduzir o país para ocupar seu 

espaço no grande jogo da competitividade in-

ternacional, inserindo-o nas cadeias globais de 

valor do presente e do futuro”, concluiu.

O presidente do Sindusfarma reivindicou a 

equalização da lista de substâncias isentas de 

PIS-Cofins, reafirmou a necessidade de revisão 

do modelo de regulação econômica do merca-

do farmacêutico e manifestou a preocupação da 

entidade com o futuro das PDPs – as Parcerias 

de Desenvolvimento Produtivo para a área de 

medicamentos.

Cleiton também falou dos efeitos negativos 

da crise econômica no setor, destacando a redu-

ção de verbas públicas para a saúde. “O quadro 

é preocupante, até para manter a indústria far-

macêutica atuando bem, visto que os governos 

federal, estaduais e municipais respondem por 

cerca de R$ 15 bilhões em compras de medica-

mentos por ano”.
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DIRETORIA Board

Presidente: Cleiton de Castro Marques (Biolab-Sanus)

1º Vice Presidente: José Antônio Vieira (Novartis)

2º Vice Presidente: Maurizio Billi (Eurofarma)

3º Vice Presidente: Victor Mezei (Pfizer)

Diretor: Marcus Vinícius Sanchez Secundino (E.M.S)

Diretor: Theo Van Der Loo (Bayer)

Diretor: Omilton Visconde Jr. (MIP Brasil)

Diretor: Pius Hornstein (Sanofi)

Diretor: Heraldo Marchezini (Biomm)

Diretor: Gaetano Crupi (Bristol-Myers Squibb)

Diretor: Maria Heloísa Simão (Zodiac)

Suplentes – Alternate Members

1º Paulo Nigro (Aché)

2º Yugo Takahashi (Grunenthal)

3º Fernando Salles Annunziata Marques (Arese)

4º André Brazay (Sandoz)

5º Martin Nelzow (Avert)

6º Peter Ploger (Boehringer)

7º Ogari De Castro Pacheco (Cristália)

8º Fernando Almeida (Chiesi)

9º Alcebíades de Mendonça Athayde Jr. (Libbs)

10º Allan Finkel (Novo Nordisk)

11º Michel Kfouri Filho (Inpharma)

12º Luiz Cláudio Barbosa Dutra (Astellas)

* Em 2016, por motivos de transferência de atividades, 
os diretores abaixo renunciaram à Diretoria referente 
ao triênio 2016-2018:

02/03/2016 Nelson Mello
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CONSELHO FISCAL Fiscal Council

1º Odilon Costa (Latinofarma)

2º Rubens Gimenes Filho (Almeida Prado)

3º Walker M. Lahmann (Momenta)

Suplentes – Substitutes

1º Luiz Carlos Borgonovi (Nova Química)

2º Joaquim Rocha (Biosintética)

3º Roni Donan (Gilead)

DIRETORIA EXECUTIVA Executive Board

Presidente executivo 
Executive President

Nelson Mussolini

DELEGADOS NA FIESP

Efetivos

1º Nelson Mussolini

2º Nelson dos Santos Junior

Suplentes

1º Bruno Cesar Almeida de Abreu

2º Arnaldo Pedace
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MERCADO 
FARMACÊUTICO
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INTRODUÇÃO
O Sindicato da Indústria de Produtos Farma-

cêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) 

esclarece que, desde julho de 2015, com o in-

tuito de divulgar os números de mercado mais 

próximos da realidade praticados pelo setor far-

macêutico brasileiro, passou a adotar, em suas 

análises e projeções, a metodologia PPP (Phar-

macy Purchase Price ou Preço de Compra da 

Farmácia), da Quintiles IMS, em substituição 

aos levantamentos até então feitos tomando-se 

por base o produto PMB (Pharmaceutical Mar-

ket Brazil ou Mercado Farmacêutico do Brasil). 

Esta mudança permite a segmentação do 

mercado e a demonstração do preço de com-

pra do varejo, considerando os descontos mé-

dios praticados (PPP). 

Importante salientar que a mudança metodo-

lógica refere-se aos valores de venda em reais 

e em dólares, permanecendo inalteradas as in-

formações de vendas em unidades (caixas de 

medicamentos).

VENDAS PPP
Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy 

Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), 

da Quintiles IMS, em 2016, 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 50,36 bilhões 

de reais, 12,60% superior ao observado no ano 

de 2015. Em dólares, as vendas alcançaram 14,6 

bilhões, com um crescimento de 7,5% na compa-

ração com os resultados do ano anterior.

Quanto às unidades, foram vendidas 3,55 bi-

lhões de caixas de medicamentos, o que repre-

sentou um acréscimo de 4,44% sobre 2015, se-

gundo o levantamento da Quintiles IMS.

Considerando os descontos médios praticados 

pelas empresas pesquisadas pela Quintiles IMS 

no mercado nacional, calcula-se que o valor mé-

dio dos descontos vem aumentando com o passar 

dos anos, saindo da ordem de 34,69% em 2012 e 

alcançando o valor médio de 41% em 2016. 

Mercado Farmacêutico – Brasil (Canal Farmácia) PPP
Vendas em bilhões de Reais (R$), Dólares (US$) e de Unidades (caixas) — Período: 2009 a 2016
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Fonte: IMS Health • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Vendas de Medicamentos Genéricos –  

Vendas PPP

Em 2016 o valor das vendas dos medicamen-

tos genéricos no mercado brasileiro, canal far-

mácia, em valores correntes a preços fábrica 

com desconto e com impostos inclusos, foi da 

ordem de 6,37 bilhões de reais, 10,4% superior 

ao observado no ano de 2015. Em dólares, as 

vendas alcançaram 1,85 bilhões, com um cres-

cimento de 5,42% na comparação com os resul-

tados do ano anterior. Em unidades, as vendas 

totalizam 1,1 bilhão de caixas, 12,05% a mais 

do que no exercício anterior.

Dado relevante foi a participação das ven-

das dos medicamentos genéricos em relação ao 

Mercado Total Farmacêutico, no canal farmácia.

Em 2009, as vendas em reais (R$) dos me-

dicamentos genéricos representavam 11,12% 

do total das vendas do mercado farmacêutico. 

Em 2016, a participação alcançou 12,65%. Nas 

vendas em unidades (caixas), a participação sal-

tou de 18,64%, em 2009, para 30,84%, em 2016.

Evolução dos Descontos Médios de Compras das Farmácias (PPP)
Período: 2012 a 2016

 PMB

 PPP

 Percentual  
de Desconto

Fonte: IMS Health • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Medicamentos Genéricos — Brasil (Canal Farmácia) PPP
Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e 
Unidades (Caixas) — Período: 2009 a 2016

Fonte: IMS Health • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 %

 n
as

 V
en

d
as

  
To

ta
is

 d
o

 M
er

ca
d

o

2009 2011 2013 20152010 2012 2014 2016

11,12%

18,64%

13,14%

24,75%

12,43%

26,96%

12,89%

28,75%

13,24%

21,31%

12,03%

26,07%

12,78%

27,60%

12,65%

30,84%



Mercado Farmacêutico  21

Vendas por Origem dos Laboratórios

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy 

Purchase Price ou Preço de Compra da Farmá-

cia), da Quintiles IMS, as empresas farmacêuti-

cas instaladas no Brasil, segmentadas por ori-

gem de capital (nacional ou estrangeiro), apre-

sentaram a distribuição percentual nas vendas 

em reais (R$), no período de 2012 a 2016, mos-

trada no gráfico acima.

Analisando esses números, pode-se obser-

var que os laboratórios de origem nacional re-

presentavam 42,99% das vendas em reais (R$) 

do mercado total farmacêutico no Brasil (canal 

farmácia), em 2012, passando para 46,34%, em 

2016. Ao mesmo tempo, os laboratórios de ori-

gem estrangeira, que representavam 57,01% 

das vendas em reais (R$), no início da série estu-

dada, passaram para 53,66%% no ano de 2016.

Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas 

em unidades (caixas de medicamentos) no pe-

ríodo estudado (ver gráfico na pág. 22). 

Os laboratórios de origem nacional repre-

sentavam 55,09% das vendas em unidades 

(caixas) do mercado total farmacêutico no Bra-

sil (canal farmácia), em 2012, passando para 

62,51%, em 2016. Ao mesmo tempo, os labo-

ratórios de origem estrangeira, que represen-

tavam 44,91% das vendas em unidades (cai-

xas), no início da série estudada, passaram 

para 37,49% no ano de 2016.

A crescente participação das vendas dos la-

boratórios de capital nacional está ligada ao 

aumento da participação no mercado dos me-

dicamentos genéricos, como demonstrado no 

item anterior.

Mercado Total Farmacêutico (Canal Farmácia)
Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em reais 
(R$) — Período: 2012 a 2016

Obs.: Dados sujeitos a retificação. 
Fonte: IMS Health • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

 Laboratórios 
Nacionais

 Laboratórios 
Estrangeiros

20142013 2015

4
4

,7
4

%

4
5,

0
7%

4
5,

88
%

2012

4
2,

99
%

57
,0

1%

55
,2

6%

54
,9

3%

54
,12

%

2016

4
6,

34
%

53
,6

6%

CRESCENTE EVOLUÇÃO DAS 
VENDAS DOS LABORATÓRIOS DE 
CAPITAL NACIONAL ESTÁ LIGADA 
AO AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO 
DE MERCADO DOS MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS.



22  SINDUSFARMA Relatório anual de atividades 2016

Mercado Total Farmacêutico (Canal Farmácia)
Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em unidades 
(caixas) — Período: 2012 a 2016
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Fonte: IMS Health • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Utilização média da capacidade instalada — Brasil
Indústria de transformação e de produtos farmacêuticos — Período: 2006 a 2016

Fonte: Confederação Nacional da Indústria — Macrodados • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Nível de Utilização da Capacidade Instalada

Segundo levantamento realizado pela Confede-

ração Nacional da Indústria – CNI, a utilização 

média da capacidade instalada da Indústria de 

Transformação no Brasil atingiu o valor médio 

de 76,9% em 2016, um pouco abaixo do patamar 

observado no ano anterior. A Indústria de Pro-

dutos Farmacêuticos atingiu no mesmo perío-

do o valor médio de 79,1% de sua capacidade, 

acima da média da Indústria de Transformação. 

Em relação ao ano anterior, houve uma redução 

de 7 pontos percentuais.

Salienta-se que o complemento de 100 repre-

senta o nível médio de ociosidade.

Expectativas de evolução do Mercado 

Farmacêutico no Brasil

Em razão da instabilidade por que passa a eco-

nomia nacional, as expectativas de evolução 

das vendas do Mercado Farmacêutico no Bra-

sil – Canal Farmácia não são otimistas. Nos úl-

timos seis anos o crescimento médio nominal 

das vendas esteve em 9,9% ao ano. Para 2017, 

estima-se um crescimento nominal um pouco 

menor, variando de 7% a 8%.
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Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial

Segundo os dados da Quintiles IMS, as vendas 

no mercado farmacêutico mundial, ano de 2016, 

deverão ficar em torno de US$ 1,1046 trilhão. 

Em termos de ranking dos mercados mundiais, 

o Brasil que ocupava o 10º lugar em 2011 pas-

sará para o 5° lugar em 2021. Em 2016, o Brasil 

representou quase 2,4% do mercado farmacêu-

tico mundial, ocupando o 8° lugar no ranking.

PREÇOS
Em 31 de março de 2016, os medicamentos, sob 

o regime de controle de preços, tiveram reajus-

te linear de 12,50%, ficando os preços inaltera-

dos por 12 meses, conforme os termos da Lei 

10.742/03. 

O IPCA, um dos componentes da fórmula de 

cálculo do reajuste de medicamentos, ficou em 

10,36% e o fator de produtividade em 0,0%. 

O fator de ajuste de preços relativos entre 

setores (Fator Y) foi calculado em 2,14%.

Com esses índices, o reajuste anual do preço 

de medicamentos foi linear, fixado em 12,50%, 

sendo considerado o maior aumento já autori-

zado pela Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED).

Na pesquisa realizada pelo IBGE, para apu-

rar as variações do IPCA – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo, observam-se os 

resultados do gráfico da página 24.

A evolução do IPCA Geral, compreendendo 

os gastos com alimentação e bebidas, habi-

tação, artigos de residência, vestuário, trans-

portes, saúde e cuidados pessoais, educação e 

comunicação, no período acumulado de 2001 a 

2016, alcançou o valor de 183,69%. Nesse mes-

mo período, a variação do indicador Produtos 

Farmacêuticos atingiu 144,73%.

Na comparação do agregado dos itens que 

compõem o Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor Amplo (IPCA), da pesquisa do IBGE, 

ante o grupo que compõe os Produtos Farma-

cêuticos, observa-se que os preços ao consumi-

dor dos medicamentos estiveram 21,21% abai-

xo dos preços ao consumidor em Geral, no pe-

ríodo de 2001 a 2016. Importante salientar que 

Ranking dos mercados mundiais US$

RANK 2011 RANK 2016 RANK 2021

1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos

2 Japão 2 China 2 China

3 China 3 Japão 3 Japão

4 Alemanha 4 Alemanha 4 Alemanha

5 França 5 França 5 Brasil

6 Itália 6 Itália 6 Reino Unido

7 Reino Unido 7 Reino Unido 7 Itália

8 Espanha 8 Brasil 8 França

9 Canadá 9 Espanha 9 Índia

10 Brasil 10 Canadá 10 Espanha

11 Coreia do Sul 11 Índia 11 Canadá

12 Austrália 12 Austrália 12 Coreia do Sul

13 Índia 13 Coreia do Sul 13 Rússia

14 México 14 Rússia 14 Turquia

15 Rússia 15 México 15 Austrália

16 Polônia 16 Turquia 16 México

17 Argentina 17 Polônia 17 Arábia Saudita

18 Holanda 18 Arábia Saudita 18 Polônia

19 Bélgica 19 Argentina 19 Argentina

20 Suíça 20 Suíça 20 Egito

Fonte: IMS Market Prognosis, outubro de 2016.
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a série tem como comparação 2001, ano em que 

passou a vigorar o controle de preços dos me-

dicamentos, sistemática que perdura até hoje.

Taxa de Câmbio e Tarifa de energia elétrica

O ano de 2016 fechou com um dólar comercial 

(Ptax/venda) no valor de R$ 3,2591 contra R$ 

3,9048 de 31/12/2015. 

Na comparação do valor do dólar (US$) em 

relação ao real (R$), no último dia útil de 2016, 

verifica-se que a moeda americana desvalori-

zou ao longo do ano de 2016 16,54%. Contu-

do, ao considerar os últimos cinco anos, a des-

valorização do real (R$) perante o dólar (US$) 

atingiu 73,74%.

Já o custo médio da tarifa de energia elétri-

ca do setor industrial, sofreu uma leve redução 

no ano de 2016. Com valores publicados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

no período de janeiro de 2016 até dezembro do 

mesmo ano, o valor médio da tarifa no setor in-

dustrial sofreu uma redução de 7,89% para o 

período. Importante salientar que mesmo com 

a redução do valor médio da tarifa no setor in-

dustrial para o ano de 2016, a tarifa de energia 

elétrica no ano de 2015 subiu cerca de 52,43%, 

ou seja, a redução sofrida não foi suficiente pra 

suprir os valores da elevação de 2015.

Importante lembrar que tanto os custos da 

tarifa de energia elétrica quanto o valor do dó-

lar (US$) impactam fortemente no cálculo do fa-

tor de ajuste de preços relativos entre setores 

(Fator Y), do reajuste anual de preços, assunto 

já tratado no item 2.2 Preços, deste relatório.

REDUÇÃO DO VALOR MÉDIO DA 
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 
NO SETOR INDUSTRIAL PARA 
O ANO DE 2016 NÃO FOI 
SUFICIENTE PARA COMPENSAR O 
AUMENTO DE 52,43% NA TARIFA 
NO ANO DE 2015.

Evolução do IPCA geral e do IPCA de produtos farmacêuticos
Período: 2001 a 2016

 IPCA – Geral

 IPCA – Produtos 
farmacêuticos

2001 2005 2009 20132003 2007 2011 20152002 2006 2010 20142004 2008 2012 2016

7,
67

%
1,6

7%

12
,5

3%
10

,8
7%

7,
60

%
6,

95
%

3,
14

%
4

,6
1%

9,
30

%
11

,4
7%

5,
69

%
6,

0
2%

4
,4

6% 0
,5

4
%

5,
90

%
3,

98
%

4
,3

1%
5,

85
%

5,
91

%
3,

36
%

6,
50

%
4

,3
9%

5,
84

%
4

,11
%

5,
91

%
4

,7
0

%

6,
41

%
4

,9
4

%

10
,6

7%
6,

90
%

6,
29

%
12

,4
8%



Mercado Farmacêutico  25

COMÉRCIO EXTERIOR
Exportações

As vendas de produtos farmacêuticos (Capítu-

lo 30 da NCM) para o mercado externo alcan-

çaram, em 2016, o montante de 1,201 bilhão de 

dólares, um pouco abaixo das expectativas ini-

ciais de projeção para o ano.

Comparativamente ao ano de 2015, as expor-

tações de produtos farmacêuticos tiveram um 

declínio de 9,75% 

Observa-se no gráfico da pág. 26 que nos 

últimos 13 anos, 2016 foi o segundo ano con-

secutivo em que os valores das exportações 

brasileiras de produtos farmacêuticos apre-

sentaram queda comparativamente ao perío-

do imediatamente anterior.

Analisando a participação das exportações 

dos produtos farmacêuticos nas exportações 

totais brasileiras, o resultado de 2016 – da or-

dem de 0,65% – apresentou uma ligeira queda 

se comprado ao ano anterior, porém muito su-

perior se comparado ao ano de 2003. 

A participação das exportações de produtos 

farmacêuticos, no Total exportado pelo Brasil, 

em 2016, teve um incremento de 69%, toman-

do-se como base a participação desses mes-

mos produtos no primeiro período da série ana-

lisada (2003).

Taxa de câmbio — R$/US$
Dólar comercial venda — Valor no último dia útil do mês — Período: janeiro de 2012 a dezembro de 2016 

Tarifa média de fornecimento de energia elétrica (com tributos) — Setor industrial
Período: 2015 e 2016 — Índice base: dez./2003 = 100

Fonte: Banco Central do Brasil • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Fonte: ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Importações

As importações de produtos farmacêuticos 

(Capítulo 30 da NCM) do mercado externo, em 

2016, atingiram o montante de 6,389 bilhões de 

dólares, uma redução de 1,15% na comparação 

com o ano anterior. 

Observa-se no gráfico que nos últimos 13 

anos, 2016 foi o segundo ano consecutivo em que 

os valores das importações brasileiras de produ-

tos farmacêuticos apresentaram queda compa-

rativamente ao período imediatamente anterior.

No geral, a participação das importações de 

produtos farmacêuticos, (Capítulo 30) na pau-

ta das importações totais do Brasil apresen-

tou um incremento significativo, passando de 

3,77%, em 2015, para 4,65%, em 2016.

A participação das importações de produ-

tos farmacêuticos, no total importado pelo 

Brasil, em 2016 ficou bem acima se compara-

da à participação desses produtos ao do ano 

de 2003.

Produtos farmacêuticos — Capítulo 30 da NCM
Evolução das exportações brasileiras — em US$ bilhões FOB — Período: 2003 a 2016

Mercado farmacêutico
Participação percentual das exportações de produtos farmacêuticos nas exportações totais do Brasil —  
Período: 2003 a 2016

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Balança Comercial

Como pode ser observado nos gráficos da pág. 

28, o setor de Produtos Farmacêuticos vem 

apresentando déficit na Balança Comercial. 

Essa característica não é exclusiva de nosso 

país, pois outras importantes nações também 

apresentam a mesma tendência.

No entanto, o que é importante destacar que 

no ano de 2016 o Setor de Produtos Farmacêuti-

cos não foi o vilão do Déficit da Balança Comer-

cial, havendo outros quatro setores em posição 

de “maiores importadores”.

Os setores de produtos químicos orgânicos, 

adubos e fertilizantes, de máquinas e apare-

lhos, como também de reator nuclear e cal-

deiraria, têm déficits comerciais significativa-

mente maiores do que o de produtos farma-

cêuticos.

Produtos farmacêuticos — Capítulo 30 da NCM
Evolução das importações brasileiras — em US$ bilhões — Período: 2003 a 2016

Mercado farmacêutico
Participação percentual das importações de produtos farmacêuticos nas importações totais do Brasil —  
Período: 2003 a 2016

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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PARQUE FABRIL E A DISTRIBUIÇÃO DO 
NÚMERO DE EMPREGADOS
Existem no Brasil 447 estabelecimentos fabrican-

tes de medicamentos para uso humano, segundo 

os últimos dados disponíveis da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em 31/12/2015. Esses esta-

belecimentos estão concentrados, basicamente, 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Goiás, respectivamente com 40%, 13%, 

10% e 9%. O gráfico da pág. 29 ilustra esses da-

dos. As estatísticas de 2016 não deverão alterar 

a ordem de grandeza dessa distribuição espacial. 

Na comparação de 31/12/2015 com o ano 

anterior, houve uma redução de 5,70% no nú-

mero de estabelecimentos industriais. Tendo-

se como base o ano de 2008, a redução do nú-

mero de fábricas atingiu 26,72%. Observa-se 

que somente o Estado de Goiás não apresen-

tou redução quanto à quantidade de estabe-

lecimentos farmacêuticos, quando comparado 

com o período de 2008. 

Produtos farmacêuticos — Balança comercial
Exportações e importações brasileiras — Capítulo 30 da NCM — Período: 2003 a 2016 — Em US$ bilhões FOB

Balança comercial brasileira
Saldo comercial — Setores selecionados — Ano 2016 — US$ milhões

 Exportações

 Importações

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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O Estado de São Paulo perdeu, nesses últi-

mos 8 anos, 50 estabelecimentos destinados à 

fabricação de medicamentos para uso humano.

Quanto ao número de empregados, as em-

presas localizadas no Estado de São Paulo em-

pregavam 47.918 pessoas, em 31/12/2015, re-

presentando 55% de todo o contingente de tra-

balhadores integrantes dos levantamentos da 

RAIS, no Brasil. O gráfico ilustra esses dados. 

Os dados da RAIS confirmam que o Estado 

de São Paulo continua sendo o principal polo 

industrial da indústria farmacêutica no Brasil.

Para o ano de 2016, analisando-se os dados 

disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empre-

gados em Desempregados (Caged), é possível 

constatar que o Estado de São Paulo ainda é o 

que mais admite trabalhadores na comparação 

com as demais unidades da federação. 

Conforme o gráfico da pág. 30, São Paulo foi 

responsável por 45,57% das admissões em todo 

o território nacional no ano de 2016. 

Apesar disso, em razão direta da crise eco-

nômica enfrentada em 2016, o saldo de admi-

tidos em todo território nacional foi negativo, 

fato que não acontecia desde 2011.

O ESTADO DE SÃO PAULO  
PERDEU NESSES ÚLTIMOS  
8 ANOS 50 ESTABELECIMENTOS 
DESTINADOS À FABRICAÇÃO  
DE MEDICAMENTOS PARA  
USO HUMANO.

Fabricação de medicamentos para uso humano
Número de estabelecimentos por unidades da Federação — período: 2008 a 2015

UF
PERÍODO Variação % 

2015 sobre 
20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

São Paulo 231 216 205 195 183 190 187 181 -21,65%

Goiás 40 44 41 39 38 50 42 40 0,00%

Rio de Janeiro 82 76 75 72 73 61 62 59 -28,05%

Minas Gerais 69 67 64 59 54 50 48 44 -36,23%

Paraná 27 27 26 24 23 20 19 16 -40,74%

Demais estados 161 149 139 135 136 128 116 107 -33,54%

Brasil 610 579 550 524 507 499 474 447 -26,72

Fabricação de medicamentos para uso humano
Número de empregados formais, por unidade da 
Federação — Posição: 31/12/2015

Fabricação de medicamentos para uso humano
Número de estabelecimentos por unidade da 
Federação — Posição: 31/12/2015

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — RAIS • Elaboração: 
Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — RAIS • Elaboração: 
Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Nível de Emprego

O nível de emprego industrial do setor farma-

cêutico no Estado de São Paulo, no ano de 2016 

apresentou uma variação acumulada de 0,09% 

na comparação com o ano de 2015. 

Fazendo-se um retrospecto, o ano de 2003 

apresentou variação de -0,43%, no emprego in-

dustrial. Em 2004, houve um aumento no empre-

go industrial (2,69%). Em 2005, a queda foi de 

0,97%. Em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, e 2016 as variações anuais 

foram positivas, respectivamente, 2,95%, 1,80%, 

3,54%, 0,54%, 1,51%, 2,83%, 3,87%, 2,24%, 2,13%, 

0,32% e 0,09%. A tabela ilustra estes dados.

No gráfico observa-se o comportamento men-

sal do nível de emprego, no período de 2016.

MÊS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezembro -1,02% -0,51% -1,19% -0,29% -1,08% -0,54% -0,17% -0,60% -0,97% -0,90% -0,98% –0,64% -0,58% -1,27%

Variação % 
acumulada 
no período

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

Indústria farmacêutica no Estado de São Paulo — Nível de emprego industrial
Variações percentuais mensais — Período: janeiro de 2006 a dezembro de 2016

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

Fabricação de medicamentos para uso humano
Saldo dos admitidos no setor

Fonte: CAGED-MTE • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado 
e Assuntos Jurídicos.
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Fabricação de medicamentos para uso humano
Número de admissões realizadas, por unidade da 
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DENTRO DO CENÁRIO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL É IMPORTANTE 
DESTACAR O ESTADO DE SÃO 
PAULO, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA 
DE ICMS PARA MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS DE 18% PARA 12%.

Indústria farmacêutica no Estado de São Paulo — Nível de emprego industrial
Variações percentuais mensais — 2016

Fonte: Fiesp e Sindusfarma • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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CARGA TRIBUTÁRIA
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 

e Tributação (IBPT), “a carga tributária brasilei-

ra não é apenas alta; é complexa, estendendo-

se por toda a cadeia econômica”. Os impostos, 

taxas e contribuições também alcançam a pro-

dução, o investimento, o trabalho, a importação, 

a exportação etc.

No final de 2015, várias Unidades da Fede-

ração decidiram aumentar, para o ano de 2016, 

o ICMS de inúmeros produtos.

Dentro do cenário tributário nacional, é im-

portante destacar o Estado de São Paulo, que 

para o ano de 2016 reduziu a alíquota de ICMS 

para medicamentos genéricos de 18% para 

12%, o que significou um grande avanço para 

o setor. Mesmo com a redução de alíquota de 

ICMS para parte do mercado de medicamentos, 

foi possível constatar o crescimento na arreca-

dação de ICMS para produtos farmacêuticos. 

O Estado de São Paulo arrecadou em 2016 R$ 

3,07 bilhões de reais, cerca de 2,29% a mais 

que 2015, quando arrecadou cerca de R$ 3 bi-

lhões de reais. Segundo o Quintiles IMS a par-

ticipação das unidades vendidas de medica-

mentos genéricos, no canal farmácia, também 

aumentou em São Paulo, passando de 30,29%, 

em 2015, para 32,96% em 2016, demonstrando 

que pela diminuição da alíquota de ICMS, com 

repercussão obrigatória e imediata nos preços, 

houve aumento no consumo.

O mapa das alíquotas do ICMS dos medica-

mentos no Brasil apresenta alíquotas que va-

riam de 12% a 20% (ver gráfico na pág. 32).
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Arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo
Indústria de produtos farmacêuticos — Período: 2003 a 2016 — R$ bilhões (valores nominais)

Mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos no Brasil

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Alíquotas de ICMS em 2016 e alterações para 2017

No final de 2016, três Estados resolveram alte-

rar a alíquota de ICMS vigente para inúmeros 

produtos, inclusive medicamentos. Foram eles: 

Ceará, Piauí e Paraná.

Ceará e Piauí passaram a aplicar uma alí-

quota de ICMS sobre medicamento de 18%, e 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALÍQUOTA DE ICMS PARA 2017 STATUS

Acre 17% Inalterada

Alagoas 17% Inalterada

Amapá 18% Inalterada

Amazonas 18% Inalterada

Bahia 18% Inalterada

Distrito Federal 17% Inalterada

Espírito Santo 17% Inalterada

Goiás 17% Inalterada

Maranhão 18% Inalterada

Mato Grosso 17% Inalterada

Mato Grosso do Sul 17% Inalterada

Minas Gerais 18% Inalterada

Pará 17% Inalterada

Paraíba 18% Inalterada

Pernambuco 18% Inalterada

Rio de Janeiro 20% Inalterada

Rio Grande do Norte 18% Inalterada

Rio Grande do Sul 18% Inalterada

Rondônia 17,5% Inalterada

Roraima 17% Inalterada

Santa Catarina 17% Inalterada

São Paulo 18% Inalterada

Sergipe 18% Inalterada

Tocantins 18% Inalterada

Ceará 18% Alterada

Paraná 18% Alterada

Piauí 18% Alterada

Genéricos

Minas Gerais 12% Inalterada

São Paulo 12% Inalterada

o Estado do Paraná revogou a redução da base 

de cálculo de ICMS, chegando à uma alíquota 

final também de 18%. 

A tabela ilustra as Unidades da Federação 

que decidiram alterar, aumentando as suas alí-

quotas de ICMS de Medicamentos para o ano 

de 2017, e as que permaneceram inalteradas.
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Burocracia tributária – Tempo gasto na 

Escrituração Fiscal

Segundo o Relatório Paying Taxes 2017, reali-

zado em conjunto pela PricewaterhouseCoopers 

(PwC) e pela International Finance Corporation 

(IFC), do Banco Mundial, foram investigados e 

comparados regimes tributários de 190 econo-

mias em todo o mundo, no ano de 2015, clas-

sificando-os de acordo com a facilidade relati-

va de pagamento 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 facilitar a com-

paração das taxas entre países analisados.

Em ranking de 190 economias, o Brasil é o 

país onde se gasta mais horas no cumprimento 

das obrigações tributárias, ao todo 2.038 horas, 

ficando em último lugar. O gráfico abaixo ilustra 

os dados, entre países selecionados.

Enquanto nos Estados Unidos, que possui 

um (1) imposto a mais que o Brasil, considera-

dos no levantamento, se gasta 175 horas anuais 

para o cumprimento dos procedimentos buro-

cráticos, ante 2.038 horas no Brasil. Na Argen-

tina, nosso parceiro no Mercosul, são consumi-

das 359 horas. Na comparação com o ano ante-

rior, mesmo permanecendo como o país onde 

se gasta mais horas para cumprir os procedi-

mentos tributários, houve uma diminuição nes-

se tempo gasto, passando de 2.600 horas, para 

2.038 horas.

A batalha é árdua e contínua

O Sindusfarma, por meio de seu presidente exe-

cutivo, Dr. Nelson Mussolini, vem desenvolven-

do trabalho de sensibilização da sociedade em 

geral, como também dos órgãos de Governo, 

através de entrevistas na imprensa escrita, fa-

lada e televisionada, apontando a elevada car-

ga tributária que recai sobre os medicamentos, 

considerado um bem de primeira necessidade. 

“A carga tributária brasileira sobre medica-

mentos é de 31,3% e a média mundial é de 6,3%; 

em países como Inglaterra, Canadá e Colômbia 

a tributação é zero”.

Como ilustração, o gráfico apresenta uma 

comparação da carga tributária em medica-

mentos de uso humano, com produtos de con-

sumo diversos. 

Nota-se que a carga tributária de Medica-

mentos para uso animal é de 13,1%, menos que 

a metade se comparada à carga tributária dos 

Medicamentos para uso humano (31,3%).

Países selecionados
Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número de horas gastas para cumprir os procedimentos 
tributários — Período: 2015

Fonte: PwC Paying Taxes 2017 • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Q
ua

nt
id

ad
e 

d
e 

im
p

o
st

o
s 

p
ag

o
s

N
úm

ero
 d

e ho
ras

E
st

ad
o

s 
U

ni
d

o
s

A
le

m
an

ha

C
an

ad
á

M
éx

ic
o

C
hi

le

291

7

168

7

259

9

152

8

286

6

131

8

139

8

110

8

It
ál

ia

B
ra

si
l

R
ei

no
 U

ni
d

o

F
ra

nç
a

Ja
p

ão

A
rg

en
ti

na

E
sp

an
ha

C
hi

na

Ín
d

ia

A
us

tr
ál

ia

Á
fr

ic
a 

d
o

 S
ul

R
ús

si
a

34

30

26

18

10

22

14

6

2

32

28

24

16

8

20

12

4

0

3500

2000

3000

1500

2500

1000

500

0

203

7

105

11

359

9

175

14

218

9

175

10

2.038

9

240

14

241

25

 No de horas

 Quantidade  
de impostos



Mercado Farmacêutico  35

Incidência de impostos sobre medicamentos em alguns países
Carga tributária média para o Brasil

Fonte: Talogdata; análise BCG; IBPT • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Almoço ou jantar em restaurante 32,3%

Açúcar 30,4%

Embarcações e aeronaves 28,3%

Ovos de galinha 20,6%

Carne Bovina 17,5%

Sal 15,1%

Trator 31,8%

Papel higiênico (com 4 rolos) 30,4%

Leite em pó 28,2%

Artigos de joalheria 20,2%

Livros 15,5%

Farinha de trigo 14,0%

Medicamentos de uso humano 31,3%

Teatro e cinema 30,3%

Frutas 21,8%

Flores 17,7%

Arroz e feijão 15,3%

Medicamentos de uso animal 13,1%

Leite 12,6%
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Importante destacar que a carga tributária 

média dos medicamentos, no Brasil, passou de 

30,6% em 2015, para 31,2% em 2016, devido à 

elevação das alíquotas de ICMS em 13 Estados 

e a diminuição da alíquota de ICMS dos medi-

camentos genéricos no Estado de São Paulo. 

Em 2017, três Estados elevaram as alíquotas de 

ICMS, fazendo com que a alíquota média dos me-

dicamentos se eleve para o patamar de 31,3%.

COMPRAS PÚBLICAS
O ano de 2016 foi um período de muita turbu-

lência para inúmeros setores da economia bra-

sileira como também para as finanças públicas, 

onde foram feitos inúmeros cortes no orçamen-

to. Contudo os gastos do Ministério da Saúde 

com a compra de medicamentos, mesmo que 

com enormes dificuldades, continuaram aumen-

tando. Em 2016, foram destinados R$ 7,9 bi-

lhões para a compra de medicamentos, 5,3% a 

mais que o ano de 2015, quando foram gastos 

cerca de R$ 7,5 bilhões.

Na contramão de todo o planejamento finan-

ceiro realizado pelo governo, aparece a judicia-

lização da saúde, tema de grande relevância e 

importância, que vem ganhando cada vez mais 

espaço e gerando muita polêmica nos debates 

sobre os gastos com a saúde e acesso a medi-

camentos. Para se ter uma ideia do tamanho da 

judicialização da saúde no Brasil, apenas nos 

últimos 2 anos foram gastos pelo governo fe-

deral mais de R$ 2,085 bilhões, sendo que em 

2015 os gastos foram de R$ 761 milhões. Em 

2016, o gasto foi de R$ 1,33 bilhão de reais, um 

aumento de 74%. 

Atualmente, os valores demandados pelo Mi-

nistério da Saúde para atender as demandas ju-

diciais da saúde representam cerca de 14,3% do 

total de R$ 9,25 bilhões gastos em 2016.

Além das ações judiciais recebidas pelo go-

verno federal, ainda existem as ações judiciais 

recebidas pelos Estados e municípios, que tam-

bém são responsáveis por gerarem um número 

estrondoso. Por exemplo, apenas o Estado de 

São Paulo, de 2012 a 2015, gastou mais de R$ 

3,5 bilhões em ações judiciais da saúde. 

EM 2016, A CARGA TRIBUTÁRIA 
MÉDIA DOS MEDICAMENTOS  
NO BRASIL PASSOU DE 30,6%  
PARA 31,2% DEVIDO À ELEVAÇÃO 
DAS ALÍQUOTAS DE ICMS EM  
13 ESTADOS.

Valores gastos com a compra de medicamentos pelo Ministério da Saúde
Valores em milhões de reais (R$)

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

2012

2.875,03

4.925,17

7.930,61

4.429,60

7.534,93

2014 20162013 2015



Mercado Farmacêutico  37

Valores gastos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo com Ações Judiciais

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

2015201420132012

933.685.777

889.668.983
881.204.317

859.158.682

Valores gastos pelo Ministério da Saúde com Ações Judiciais*

Fonte: Fundo Nacional de Saúde / Comprasnet • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

201620152014

*  Ações judiciais nas 
modalidades Dispensa/
Inexigibilidade de 
Licitação e Depósito 
em Conta Judicial

20132012

1.324.196.560

761.013.507
844.210.000

552.870.000

367.890.000

Gastos totais do Ministério da Saúde com compra de medicamentos e ações judiciais da saúde*
Valores em milhões de reais (R$)

Fonte: Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde / Comprasnet • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

 Ações judiciais*

 Compra de 
medicamentos

2012 20142013 2015 2016

*  Ações judiciais nas 
modalidades Dispensa/
Inexigibilidade de 
Licitação e Depósito 
em Conta Judicial

9.254,8

1.324,20

7.930,61

8.295,9

761,01

7.534,93

5.769,4

844,21

4.925,17

4.982,5

552,87

4.429,60

3.242,9

367,89

2.875,03
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Apresentação

Dentre suas inúmeras atribuições legais esta-

belecidas na CLT e constantes de seu estatuto, 

o Sindusfarma mantém há décadas o Programa 

Educacional Sindusfarma e várias ações insti-

tucionais, representadas por prêmios, competi-

ções esportivas, recreativas e sociais.

O PES – Programa Educacional Sindusfarma 

consiste na realização de oficinas de trabalho, 

fóruns, seminários e simpósios, cobrindo algu-

mas áreas do conhecimento que exigem per-

manente atualização e desenvolvimento pro-

fissional.

Destes, se destacam os programas orienta-

dos para as áreas sindical-trabalhista, técni-

co-regulatória, econômico-tributária e gestão 

de recursos humanos, além de grandes even-

tos institucionais, representados pelos prêmios 

Sindusfarma de Qualidade; Excelência em Ges-

tão de Saúde e Segurança do Trabalho; Bu-

merangue (Treinamento/ Desenvolvimento e 

Recrutamento/Seleção; Jogos Sindusfarma e 

Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial 

Farmacêutico.

O Sindusfarma destaca-se ainda pelo fato de 

fomentar o relacionamento com entidades na-

cionais e internacionais do setor e de profissio-

nais, mantendo intercâmbio, através de Proto-

colos de Cooperação.

Os resultados deste esforço, distribuído por 

suas áreas específicas, refletem sua estratégia 

na consecução de seus objetivos e de repre-

sentação legal. 

Um dos objetivos para 2016 foi estimular os 

departamentos internos a interagirem com ou-

tras entidades e agentes reguladores no sentido 

de aumentar o acesso ao conhecimento, disse-

minar e harmonizar o conhecimento.

Nelson dos Santos Junior*
Vice-Presidente Executivo  
de Assuntos Regulatórios  

e Programas Educacionais

* Nelson dos Santos Junior se desligou do Sindusfarma em março de 2017.
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OBJETIVOS
Promover eventos educacionais que preen-

cham a necessidade do corpo associativo, con-

tribuindo para o desenvolvimento e educação 

continuada dos profissionais da Indústria Far-

macêutica; 

Promover a realização de eventos institucio-

nais que contribuam para o desenvolvimento 

dos fornecedores e prestadores de serviços da 

indústria farmacêutica, bem como para os pró-

prios funcionários do corpo associativo e para o 

resgate da memória da Indústria Farmacêutica 

paulista e brasileira; 

Promover a realização de eventos que consti-

tuam modelos para o desenvolvimento dos for-

necedores e prestadores de serviços da indús-

tria farmacêutica;

Promover a elaboração e publicação de livros 

técnicos, com enfoque regulatório e livros ins-

titucionais de interesse do corpo associativo;

Promover a realização de eventos que con-

tribuam para o aperfeiçoamento das práticas 

de gestão da higiene e segurança do trabalho, 

bem como das práticas de treinamento, recruta-

mento e seleção de colaboradores dos recursos 

humanos dos membros do corpo associativo. 

PÚBLICO-ALVO
Os programas educacionais e institucionais des-

tinam-se a todas as áreas de interesse dos as-

sociados do Sindusfarma. 

DESCRIÇÃO DO PES
As atividades do PES são realizadas mensal-

mente, de acordo com o planejamento estrutu-

rado de cada programa, com reuniões semes-

trais para acompanhamento e avaliação das ati-

vidades planejadas e programadas. 

As atividades institucionais são realizadas 

em abril para o Colar Cândido Fontoura, em 

agosto para os Prêmios Excelência em GST e 

Prêmio Bumerangue – T&D e R&S, e em junho 

para a abertura dos Jogos Sindusfarma que se 

desenvolvem durante o período de junho-no-

vembro de cada ano, e em outubro para o Prê-

mio Lupa de Ouro. 

O Sindusfarma estende os investimentos em 

pesquisas e difusão de conhecimento como a 

base do desenvolvimento da indústria farmacêu-

tica e tem consciência de que o processo de apri-

moramento profissional faz parte da sua missão. 

Nesse contexto, desenvolve um plano per-

manente de ação por meio da oferta de ofici-

nas de Trabalho, palestras, fóruns, seminários 

e simpósios, além de livros e manuais, a fim de 

suprir a grande demanda relacionada à forma-

ção profissional, principalmente em atividades 

específicas. 

O Programa Educacional Sindusfarma é com-

posto pelas seguintes áreas:

• Assuntos Regulatórios

• Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas

• Comunicação

• DEC – Desenvolvimento e Educação Conti-

nuada

• Desenvolvimento e Educação Continuada

• Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho 

• Grupemef by Sindusfarma

• Marketing & Mercado

• PAP – Programa de Apoio Profissional

• PPA – Programa de Preparação para Aposen-

tadoria 

• Regulação de Mercados

• Relações Sindicais Trabalhista

Paralelamente aos programas educacionais 

próprios, o Sindusfarma promove regularmen-

te outras ações de desenvolvimento e educação 

continuada, em parceria com a Abifisa, Abiqui-

fi, Academia Nacional de Farmácia, Close-Up, 

CRF-SP, ESPM, FIPFarma, ICTQ, IDVF, Quintiles 

IMS, IPEC-Americas, Les Enterprise du Médi-

cament, SBCC, SBMF, UMBC, Unifar e United 

States Pharmacopeia (USP).

DESTAQUES
JUNHO 

22-23 Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas 

nas Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sis-

tema de Qualidade. 

O V Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas 

nas Ciências, Tecnologia, Regulamentação e 

Sistema de Qualidade reuniu palestrantes in-

ternacionas e nacionais no auditório da Anvi-

sa, em Brasília. 

Realizado pelo Sindusfarma, em parceria com 

a Industrial Pharmacy Section (IPS) da Inter-
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national Pharmaceutical Federation (FIP) e o 

apoio da Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (Anvisa), o encontro discutiu temas como 

a regulação como instrumento de fomento às 

pesquisas, Nomenclatura de Produtos Biológi-

cos, Exportação de Fármacos e Medicamentos, 

entre outros.

» Número de pessoas beneficiadas: 252

JULHO

4 a 6 e 25 a 27/07 Programa de Certificação em 

Governança Operacional

O programa capacitou profissionais e executi-

vos da indústria farmacêutica para a melhoria 

de processos internos e de performance opera-

cional, com foco no aumento da produtividade 

e da competitividade das empresas do setor. 

Alguns dos módulos temáticos ministrados 

no Programa de Certificação em Governança 

Operacional foram: Cenário de Operações Far-

ma no Brasil, Governança Corporativa, Legisla-

ção Societária, entre outros. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 35 

OUTUBRO 

10/10 III Fórum de Ensaios Pré-Clínicos

O III Fórum de Ensaios Pré-Clínicos expôs as 

competências do Concea em relação à utilização 

humanitária de animais com finalidade de en-

sino e pesquisa científica, bem como o creden-

ciamento das instituições que desenvolveram 

atividades nesta área, a importância do uso de 

animais em ensaios pré-clínicos e controle de 

qualidade em fármacos e medicamentos, bem 

como os aspectos éticos relacionados. 

O Fórum mostrou os avanços de metodolo-

gias in vitro (in silico e human on a chip) para 

avaliação de segurança de fármacos e medica-

mentos em desenvolvimento. 

Foram temas das apresentações: Responsa-

bilidade do Concea aplicada à formulação de 

normas relativas à utilização humanitária de 

animais com finalidade de ensino e pesquisa 

científica RN 18/2014, Uso de Animais no Con-

trole de Qualidade de Soros e Vacinas, Aspectos 

éticos do uso de animais em ensaios pré-clíni-

cos, entre outros. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 54

NOVEMBRO 

24/11 40 Anos Lei no. 6.360/76 – A Vigilância Sa-

nitária e os Desafios para a Promoção e Proteção 

da Saúde da População.

O evento, realizado pelo Sindusfarma e pelo 

Ubirajara Marques Advogados, com o apoio da 
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Anvisa teve como objetivo fazer uma análise crí-

tica sobre os ditames da Lei no. 6.360/1976, bem 

como sobre a realidade atual do Setor Regula-

do no enfrentamento de questões regulatórias. 

O presidente executivo do Sindusfarma, Nel-

son Mussolini, compôs a mesa de abertura do 

evento, juntamente com os diretores da Anvi-

sa, Jarbas Barbosa, Fernando Mendes, José C. 

Moutinho e com Ubirajara Marques.

Entre os palestrantes, destacaram-se:

• Jarbas Barbosa, diretor-presidente da Anvisa

• Néviton Guedes, desembargador do TRF 1ª 

Região

• Marcio Bósio, diretor da Abimo

• Carlos Alberto Goulart, presidente executi-

vo da Abimed

• Fernando Aith, professor da USP

• José Correia da Silva, presidente executivo 

da Abiquifi

• José Moutinho, diretor da Anvisa

• Wolney da Cunha Soares Jr., subprocurador-

chefe da Anvisa

• Renata Amaral, da Abihpec

• Ubirajara Marques, diretor da Ubirajara Mar-

ques Advogados

» Número de Pessoas Beneficiadas: 250

APOIO 
O Sindusfarma em 2016 apoiou o MBC – Movi-

mento Brasil Competitivo no Programa de For-

mação Aplicada dos Servidores da Anvisa, que 

formou em seis turmas realizadas em 2014, 2015 

e 2016, 435 servidores da Anvisa, em um total 

de 418 horas de capacitação em 40 painéis de 

discussão com 121 palestrantes e debatedores, 

além de realizar 70 visitas à empresas de três 

setores regulados e construiu 29 propostas de 

melhoria para a Agência. 

Obteve ainda, na maioria dos indicadores 

avaliados, índices crescentes ao longo dos seus 

três anos de execução. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Com uma taxa de crescimento de 20% referente 

ao número de participantes, o Programa DEC 

Sindusfarma completa o ano 2016 reforçando 

seu compromisso de contribuir com o desen-

volvimento continuado dos profissionais que 

atuam na indústria farmacêutica. 

Neste ano, o programa registra um novo re-

corde de participantes totalizando mais de 700 

inscritos em 26 workshops distintos, divididos 

nas áreas de marketing, gestão de negócios, 

gestão de pessoas, visão global e temáticos. 

Estas ações totalizaram 216 horas/aula, minis-

tradas por aproximadamente 40 professores e 

palestrantes convidados.

Com todas estas atividades, o Programa 

DEC Sindusfarma acumula, desde a sua criação 

um total de 201 workshops assistidos por apro-

ximadamente 5.720 participantes em 2.120 ho-

ras/aula.

Para o próximo ano são esperados planeja-

dos 26 eventos sendo planejada a renovação 

superior a 50% da grade de workshops, man-

tendo assim a programação atualizada, em li-

nha com o constante aprimoramento da indús-

tria farmacêutica.

Inajar de Souza
Programa DEC Sindusfarma

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Desenvolver os futuros dirigentes e líderes do 

setor industrial farmacêutico frente ao cená-

rio competitivo, contribuindo assim para o for-

talecimento da atuação do Sindusfarma junto 

às empresas associadas, instituições públicas 

e sociedade.

OBJETIVOS
O Programa DEC Sindusfarma tem como ob-

jetivo tornar-se um centro de excelência, refe-

rência, e reconhecida qualidade na formação e 

aprimoramento de profissionais do setor indus-

trial farmacêutico, contribuindo assim na pre-

paração dos futuros dirigentes da indústria far-

macêutica no Brasil.

PÚBLICO-ALVO
O Programa DEC-Sindusfarma tem seu foco de 

atuação nos colaboradores de todos os níveis 

da indústria farmacêutica. Sua programação es-

calonada enfatiza a gestão e gerenciamento de 

negócios e pessoas. Seu programa conta com 

diferentes workshops permitindo atender os di-

ferentes níveis hierárquicos presentes no setor 

industrial farmacêutico.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
JANEIRO 

Preparação de materiais e celebração de cotas 

de participação com empresas participantes.

FEVEREIRO

24/02 Workshop “Visão Global do Mercado 

Farmacêutico”

Este workshop tem como objetivo mostrar a 

história do segmento industrial farmacêutico, 

as etapas empregadas no desenvolvimento de 

novas drogas além de abordar as questões re-

Desenvolvimento e Educação 
Continuada – DEC
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lativas à pesquisa clínica, promoção e comer-

cialização dos medicamentos.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 13

MARÇO

01 e 02/03 Workshop “Gestão de Pessoas na 

Indústria Farmacêutica”

Este workshop tem como objetivo apresentar as 

atividades que impactam diretamente os profis-

sionais que atuam em áreas de gestão de pes-

soas das indústrias farmacêuticas integrando 

de maneira simples à legislação trabalhista e 

suas peculiaridades junto ao setor industrial 

farmacêutico.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 40

21/03 Workshop “DEC Secretárias e Assistentes”

Este programa especialmente desenvolvido 

para as secretárias e assistentes é composto 

pelo conteúdo da programação DEC-Sindusfar-

ma Núcleo juntamente com atividades que vi-

sam o desenvolvimento de competências es-

pecíficas necessárias a este importante grupo. 

Deste modo, cada uma das áreas de aplicação 

da programação DEC-Sindusfarma é contem-

plada, de modo que os principais pontos sejam 

abordados integrando assim o universo indus-

trial farmacêutico aos aspectos gerenciais e re-

lações interpessoais. Paralelamente atividades 

de aprimoramento profissional são apresenta-

das completando este programa.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 33

23/03 Workshop “Farma Marketing”

Este workshop tem como objetivo mostrar, de 

forma prática, as atividades desenvolvidas pelo 

marketing das indústrias farmacêuticas.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 15

29/03 Workshop “Negociação Aplicada ao 

Varejo Farmacêutico – FIA”

Atividade realizada em parceria pelo Programa 

DEC com FIA (Fundação Instituto de Adminis-

tração) da Universidade de São Paulo, no qual 

foram apresentados e discutidos o “estado da 

do varejo” e sua potencial utilização no seg-

mento farmacêutico. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 09

ABRIL

13/04 Workshop “Business Model Canvas 

Esta atividade aborda o conceito BMG – Busi-

ness Model Generation, que inclui entre suas 

ferramentas o Business Model Canvas, meto-

dologia inovadora de apoio à realização do pla-

nejamento estratégico. Entre seus recursos, o 

participante tem acesso a instrumentos auxilia-

res, como o Value Proposition Canvas, analisan-

do suas vantagens para apoio ao desenho es-

tratégico e geração de valor. Complementando 

esta visão, a discussão da perspectiva de uso 

da ferramenta. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 13

27/04 Workshop “PNL Focada na Gestão de 

Pessoas” 

Workshop que aborda a programação neuro-lin-

guística como ferramenta de gestão e sua pos-

sível aplicação no ambiente empresarial.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 50
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MAIO

18/05 Workshop “Gestão Econômica e Tributária 

na Indústria Farmacêutica” 

Este workshop tem como objetivo mostrar, de 

forma clara e prática, as atividades que impac-

tam diretamente os profissionais que atuam em 

áreas administrativas das indústrias farmacêu-

ticas integrando conhecimentos básicos de con-

tabilidade, tributos e formação de preços no se-

tor industrial farmacêutico.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 33

30/05 Workshop “Visão Global do Mercado 

Farmacêutico” 

Este workshop tem como objetivo mostrar a 

história do segmento industrial farmacêutico, 

as etapas empregadas no desenvolvimento de 

novas drogas além de abordar as questões re-

lativas à pesquisa clínica, promoção e comer-

cialização dos medicamentos.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 17

JUNHO

01/06 Workshop “Fármaco-economia e Acesso 

na Indústria Farmacêutica” 

A fármaco-economia vem ganhando importân-

cia no cenário enfrentado pela indústria far-

macêutica. Os novos medicamentos, focados 

muitas vezes no tratamento de doenças de alta 

complexidade, requerem por parte das empre-

sas a comprovação não apenas da eficácia, mas 

também da viabilidade econômica de sua utili-

zação pelo prestador de serviço e consequen-

te ressarcimento pelo agente pagador. Nestes 

casos, os estudos fármaco-econômicos são fer-

ramentas de grande valor. 

Certamente este cenário faz deste workshop 

uma atividade imprescindível para os profissio-

nais que atuam ou pretendem atuar nas áreas 

de fármaco-economia, acesso e marketing da in-

dústria farmacêutica, assim como profissionais 

de áreas correlatas que procuram atualizar-se 

nas questões aplicadas ao mercado industrial 

farmacêutico.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 54

22/06 Workshop “Planejamento Estratégico de 

Marketing” 

Este workshop tem como objetivo apresentar os 

aspectos práticos relacionados ao desenvolvi-

mento e consequente definição de planos apli-

cados ao marketing. Revisão dos conceitos es-

senciais ligados ao marketing, sendo posterior-

mente analisados e discutidos os conteúdos de 

um plano de marketing. Adicionalmente tam-

bém foram apresentados o conceito de marca e 

sua função no marketing, assim como as prin-

cipais estratégias de marketing. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 34

30/06 Workshop KAM – Key Account Manager 

na Indústria Farmacêutica 

O gerenciamento de contas chave é um das 

grandes mudanças ocorridas no panorama das 

vendas no passado recente. Certamente este 

termo refere-se a um um processo ocorrido den-

tro das organizações no sentido de aprimorar o 

relacionamento comercial business-to-business 

com clientes chave, objetivando como resulta-

do a implementação de negócios mensuráveis. 

Os profissionais escolhidos para atuação nestas 
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ações, os gerentes de contas especiais (KAM – 

key account manager), devem apresentar per-

fil específico e competências adequadas para 

atuação nesta atividade respeitando as pecu-

liaridades de cada setor de atuação.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 30

JULHO

19/07 Workshop “Retenção de Talentos com 

Foco na Indústria Farmacêutica” 

Este workshop tem como objetivo mostrar, de 

forma clara e prática, o impacto das atitudes 

das lideranças (formais e informais) na reten-

ção de talentos, integrando de maneira simples 

as práticas de liderança de pessoas e suas pe-

culiaridades ao setor industrial farmacêutico.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 38

AGOSTO

03/08 Workshop “Visão Global do Mercado 

Farmacêutico” 

Este workshop tem como objetivo mostrar a 

história do segmento industrial farmacêutico, 

as etapas empregadas no desenvolvimento de 

novas drogas além de abordar as questões re-

lativas à pesquisa clínica, promoção e comer-

cialização dos medicamentos.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 19

12/08 Workshop “Entendendo a Personalidade 

Humana Através do Eneagrama” 

Este workshop tem como objetivo o estudo da 

personalidade humana segundo o eneagrama. 

São abordados entre outros pontos a origem e 

histórico do eneagrama, os tipos de personalida-

des, os três centros de inteligência, a auto-per-

cepção, o desvio que leva à adoção de padrões 

de comportamento inconscientes, além de exer-

cícios de autoconhecimento e de entendimen-

to de perfis de equipes de trabalho e gestores. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 38

17/08 Workshop “Solução Criativa de Problemas” 

Este workshop tem como objetivo apresentar 

os aspectos práticos relacionados à geração 

de ideias baseada em processos criativos as-

sociados ao seu emprego em negociações no 

ambiente empresarial. Portanto, não se trata 

de um workshop exclusivo sobre negociação, 

mas sim uma atividade na qual os participan-

tes desenvolvem competências que os auxiliem 

a impulsionar seus negócios de maneira inusi-

tada e criativa. Para isso os participantes são 

convidados a exercitar a Negociação Criativa, 

baseada na metodologia SCP – Solução Criati-

va de Problemas, a qual é aplicada a processos 

de negociação de todos os tipos com vistas ao 

resultado “Ganha-Ganha”.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 17

24/08 Workshop “Pesquisa, Inteligência e 

Análise de Mercado na Indústria Farmacêutica” 

São várias as atividades que suportam o Plane-

jamento Estratégico dentro de uma corporação, 

sendo uma das mais importantes a Inteligência 

de Mercado. No segmento industrial farmacêu-

tico esta situação se repete e tem valor altamen-

te relevante para as organizações. Este cenário 

decorre da importância do levantamento de in-

formações tradicionais, obtidas através de au-

ditorias e pesquisas, acrescidas de novas fon-

tes de dados que podem ampliar a percepção 

do comportamento de prescritores e usuários, 

assim como identificar ações e desempenho de 

produtos concorrentes.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 38

31/08 Workshop “Farma Marketing – Hospitalar 

e Especialidades” 

Este workshop tem como objetivo, mostrar de 

forma prática, as atividades desenvolvidas pelo 

marketing das indústrias farmacêuticas com 

foco em medicamentos empregados em hospi-

tais e em tratamentos especializados.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 09

SETEMBRO

14/09 Workshop “Indicadores de Desempenho e 

Resultados” 

Este workshop tem como objetivo capacitar os 

profissionais no reconhecimento da necessi-

dade, nas relações horizontais e verticais, na 

construção, na validação, na implementação, na 

apresentação e nos ajustes necessários dos in-

dicadores empresariais, em âmbito geral e par-

ticularmente com foco em projetos. Deste modo, 

todos participam desta atividade, onde podem 

incorporar novos conhecimentos e revisar com-
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petências aplicadas no desenvolvimento e ges-

tão de indicadores aplicados aos projetos. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 44

20/09 Workshop “MSL (Medical Science Liaison) 

e sua inserção nas atividades da Indústria 

Farmacêutica” 

Este workshop tem como objetivo mostrar, de 

forma clara e prática, as atividades desenvolvi-

das pelos MSL (Medical Science Liaison) nas in-

dústrias farmacêuticas, assim como os desafios 

envolvidos na gestão e gerenciamento destas 

atividades pelas áreas científicas destas em-

presas. A tarefa básica desempenhada por este 

grupo refere-se à difusão e discussão de concei-

tos científicos junto aos médicos e profissionais 

de saúde, não focando necessariamente a pro-

moção e venda de medicamentos. Sua presen-

ça é mencionada a partir de meados da década 

de sessenta nos EUA. Recentemente, nota-se 

localmente, um aumento significativo no núme-

ro de MSLs, principalmente nas empresas que 

comercializam produtos com foco em oncolo-

gia, medicina intensiva, neurologia e doenças 

raras entre outras. Isto decorre da sofisticação 

e carga de informações científicas atreladas aos 

novos medicamentos que têm como objetivo 

a sua utilização por prescritores altamente es-

pecializados. Nestes casos, a promoção de me-

dicamentos realizada de forma massiva perde 

espaço para a abordagem científica em razão 

de métodos de detecção, tratamento mais as-

sertivos e da diferenciação de pacientes com 

diagnósticos iniciais similares.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 31

21/09 Workshop “Finanças para Não 

Financeiros” 

Este curso proporciona aos participantes conhe-

cimentos básicos sobre o planejamento financei-

ro, assim como compreensão da ferramenta de 

auxílio na tomada de decisão, frente ao plane-

jamento de ações e projetos. O conteúdo desta 

atividade baseia-se no planejamento financei-

ro, como ferramenta de apoio ao planejamento 

estratégico focando a geração de valor, ou seja, 

avaliar a possibilidade de geração de riqueza de-

finida a partir de novos empreendimentos.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 11

28/09 Workshop “Liderança Participativa e 

Gestão por Resultados” 

Neste evento os profissionais tem acesso aos 

conceitos da liderança participativa e gestão 

por resultados. Dentre os pontos apresentados, 

destacam-se o compromisso dos colaboradores 

no ambiente empresarial, a clara distinção entre 

envolvimento e engajamento, a correção de há-

bitos inadequados que interferem nos resulta-

dos, a liderança participativa e as relações pes-

soais como fator de alto desempenho. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 35

OUTUBRO

19/10 Workshop “Precificação de Medicamentos” 

Os preços são parte integrante do composto de 

marketing. Deste modo, a correta precificação é 

peça chave no sucesso ou fracasso de produtos 

e serviços. No setor industrial farmacêutico bra-

sileiro, este assunto assume importância ainda 

maior em função da regulamentação exercida 

pela Câmara de Regulação do Mercado de Me-

dicamentos – CMED, órgão interministerial com-

posto por representantes do Ministério da Saú-

de, da Fazenda, da Justiça, do Desenvolvimen-

to 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: 33

NOVEMBRO

04/11 Workshop “Compliance e Indústria 

Farmacêutica” 

A ética e seus valores têm importância funda-

mental na condução e desenvolvimento das 

empresas, assegurando sua reputação e con-

sequente desenvolvimento. A adesão dos cola-

COMPLIANCE E INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA FOI O TEMA 
DE WORKSHOP QUE ABORDOU 
A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA 
E SEUS VALORES PARA O 
DESENVOLVIMENTO E O SUCESSO
DAS EMPRESAS DO SETOR.
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boradores e demais stakeholders a estes códi-

gos de ética e conduta são desafios de grande 

relevância para as empresas. No setor industrial 

farmacêutico, estes valores são indissociáveis 

para o sucesso das empresas. A correta defini-

ção dos princípios e seu exercício na interação 

com clientes, fornecedores, autoridades e de-

mais interlocutores é a base da confiança, im-

prescindível para o sucesso de qualquer agente 

na área da saúde. 

» Número de Pessoas Beneficiadas: 42

09/11 Workshop “Visão Global do Mercado 

Farmacêutico” 

Este workshop tem como objetivo mostrar a 

história do segmento industrial farmacêutico, 

as etapas empregadas no desenvolvimento de 

novas drogas além de abordar as questões re-

lativas à pesquisa clínica, promoção e comer-

cialização dos medicamentos.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 15

29/11 Workshop “Análise de Monte Carlo 

Aplicada à Seleção de Projetos” 

Atividade com o objetivo de apresentar as opor-

tunidades de análises promovidas pela técnica 

Monte Carlo em simulações para escolha, plane-

jamento, controle e execução de projetos. Esta 

metodologia permite a minimização das proba-

bilidades e dos impactos dos riscos existentes 

em todas as atividades e tarefas dos projetos, 

revelando-se assim uma ferramenta de grande 

importância na preparação dos profissionais da 

indústria farmacêutica.

» Número de Pessoas Beneficiadas: 14

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Total de 725 participantes.
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 129
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 596
• Total de Pessoas Beneficiadas: 725

RESULTADOS OBTIDOS
O Programa DEC Sindusfarma atingiu resulta-

dos muito positivos no exercício 2016. Houve 

um novo recorde no número de participantes 

nos 26 workshops realizados durante o ano. O 

programa contou com 725 participantes oriun-

dos de diversas indústrias farmacêuticas e de-

mais empresas que compõe este setor, resul-

tando em um número médio de 28 pessoas em 

cada evento. Este valor é 20% superior ao obti-

do no ano anterior. O número de cotas de par-

ticipação se manteve estável com a adesão de 

indústrias farmacêuticas e prestadores de ser-

viços especializados. 
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OBJETIVOS
Orientar os colaboradores desligados na bus-

ca de nova atividade profissional remunerada;

Fornecer subsídios técnicos e psicológicos 

aos participantes na busca de oportunidades 

de trabalho, bem como o planejamento de suas 

carreiras.

• Coordenação: José de Araujo Villar

PÚBLICO–ALVO
Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em 

níveis de liderança, gerência, coordenação e su-

pervisão, em busca de recolocação.

DESCRIÇÃO DO PAP
Em 2016, o PAP assessorou várias indústrias far-

macêuticas, auxiliando seus ex-colaboradores na 

busca de novas oportunidades no mercado de 

trabalho, em conjunto com a Bolsa de Empregos 

on-line. A programação atendeu 10 turmas tota-

lizando 212 participantes, 1 turma de reciclagem 

no ano com 38 participantes. Os participantes 

são indicados pelas empresas, por ex-alunos e 

atualmente temos tido a participação de alguns 

estudantes de Farmácia e profissionais que es-

tão empregados e querem se desenvolver.

O PAP encerrou o ano de 2016 na turma 106 

e completou 12 anos, tendo contribuído nesse 

período com a reciclagem e desenvolvimento 

de mais de 2.000 profissionais, que estão ocu-

pando postos de liderança, gerência e diretoria 

nas empresas. 

Programa de Apoio Profissional

Neste programa os ex-colaboradores são sen-

sibilizados a reciclar seus conhecimentos e com-

portamentos, adequando-se às exigências do 

atual mundo do trabalho e preparando-se para 

retornar à vida profissional, alinhados com as 

exigências da Economia Global.

O PAP apresentou uma ótima adesão das em-

presas e recebeu em 2016, uma avaliação média 

de seus participantes de 9,8.

Nº TOTAL DE PAP EM 2016: 11 TURMAS

• Nº de Participantes total: 250

Programa de Preparação para 
Aposentadoria – PPA

O PPA tem como objetivo sensibilizar os parti-

cipantes para o pós-trabalho, estimulando os 

profissionais a manter uma vida social ativa e 

ter hábitos saudáveis de vida, de forma que pre-

servem a saúde física, mental, social, financeira, 

intelectual e espiritual.

Além de preparar a mão-de-obra e transmi-

tir conhecimentos sobre o setor, o Sindusfarma 

se preocupa com o futuro dos profissionais que 

contribuíram para o desenvolvimento da indús-

tria farmacêutica e as dificuldades que poderão 

advir em termos de Gerontologia, aspectos pre-

videnciários e psicológicos. 

Nº TOTAL DE PPA EM 2016: 1 TURMA

• Nº de Participantes total: 4 + 2 convidados do PAP
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DIRETORIA DE MERCADO 
E ASSUNTOS JURÍDICOS
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O presente relatório refere-se às principais 

atividades desenvolvidas pela Diretoria de 

Mercado e Assuntos Jurídicos no exercício 

de 2016.

Contém informações qualitativas e quanti-

tativas, como também a abordagem das ações 

desenvolvidas junto aos entes de governo e aos 

profissionais das empresas associadas ao Sin-

dusfarma.

Descreve os Seminários, Workshops e Trei-

namentos realizados, cujo objetivo fundamen-

tal foi o de levar aos profissionais da área fiscal, 

tributária e econômica informações atualizadas 

e esclarecimentos sobre a forma de implemen-

tá-las nas empresas.

Aponta, de forma sumária, os pleitos que fo-

ram elaborados e levados aos entes de Gover-

no, tanto na esfera federal como nas estaduais.

O conhecimento e acompanhamento tanto 

da regulamentação econômica do setor de me-

dicamentos, como da legislação tributária e de 

toda a movimentação que envolve a área de 

atuação da Diretoria de Mercado e Assuntos Ju-

rídicos, tornaram-se um diferencial importante, 

colocando o Sindusfarma como uma das mais 

importantes Entidades representativas do se-

tor farmacêutico no Brasil.

Finalizando, registra-se a imprescindível par-

ticipação dos profissionais das áreas técnicas 

das empresas associadas, no trabalho que de-

senvolveram, especialmente nos Grupos Temá-

ticos de Tributos, Comissão de Economia e Me-

dicamentos Órfãos (Doenças Raras).

Bruno Cesar Almeida de Abreu
Diretor

Apresentação
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Formar e divulgar os números que compõem o 

perfil da indústria farmacêutica, sempre atua-

lizados e disponíveis na forma de gráficos e ta-

belas estatísticas que contemplam informações 

que se referem direta ou indiretamente às ati-

vidades do setor. 

A interlocução com os entes de Governo, em 

todos os níveis, é outra tarefa desenvolvida com 

persistência pela Diretoria de Mercado e Assun-

tos Jurídicos, em assuntos como Substituição 

Tributária, Convênios ICMS, Impostos Federais, 

Resoluções da CMED, entre outros.

Também faz parte de suas atribuições, auxi-

liar as empresas associadas na solução de pro-

blemas que envolvam preço, relatórios de co-

mercialização para reajuste de medicamentos, 

interpretação e aplicação da legislação tributá-

ria 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.

OBJETIVOS
Produção de informações úteis e confiáveis so-

bre as atividades e o desempenho da Indústria 

Farmacêutica representa prioridade e o objeti-

vo maior da Diretoria de Mercado e Assuntos 

Jurídicos.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais das áreas de Economia, Finanças, 

Tributos, Farmacoeconomia.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
JANEIRO

26/01 Audiência: Relatório Técnico sobre o 

Mercado Farmacêutico Brasileiro em 2014

O intuito desta Audiência foi discutir os deta-

lhes e alcances do Relatório Técnico sobre o 

Mercado Farmacêutico Brasileiro em 2014. Es-
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tiveram presentes o secretário executivo da 

CMED e técnicos da Anvisa.

» Número de pessoas beneficiadas: 63

FEVEREIRO

22 e 23/02 Workshop: Técnicas de Negociação 

e Administração de Conflitos internos e externos. 

Teve como objetivo, preparar os profissionais 

para negociar e administrar os conflitos que afe-

tam a satisfação dos clientes internos ou exter-

nos, bem como demonstrar como selecionar o 

estilo mais apropriado de negociação para cada 

tipo de situação. Realizar um auto inventário de 

estilos dos participantes. Ministrado por Vera 

Lúcia Vieira.

» Número de pessoas beneficiadas: 22

MARÇO

21/03 Apresentação do Sistema SAMMED 2016 – 

Sistema de Acompanhamento do Mercado de Me-

dicamentos, que é utilizado para o preenchimento 

do relatório de comercialização, visando o reajuste 

de preços dos medicamentos ocorrido em 31 de 

março de 2016.

Estiveram presentes técnicos da Câmara de Re-

gulação do Mercado de Medicamentos (CMED), 

como também Leandro Pinheiro Safatle, secre-

tário executivo da CMED.

Realizado no Hotel Radisson

» Número de pessoas beneficiadas: 142

ABRIL

19/04 Workshop: Gestão Eficaz do Tempo 

Este workshop teve o objetivo de preparar os 

profissionais para administrar o tempo nas em-

presas de forma eficaz, maximizando os resul-

tados de seu trabalho e equilibrando-o com os 

outros diversos papéis desempenhados. Reali-

zação de um auto-inventário para facilitar a ges-

tão do tempo (profissional, pessoal, familiar e 

social), bem como a detecção de oportunidades 

de mudanças e melhorias pessoais e profissio-

nais. Ministrado por Vera Lúcia Vieira.

» Número de pessoas beneficiadas: 19

MAIO

24/05 Workshop: Importação (Módulo Básico)

Este workshop teve como objetivo, apresentar a 

política e a estrutura brasileira para importação 

e fornecer os conhecimentos básicos necessá-

rios para operacionalizar com maior segurança 

as compras no exterior. Ministrado por Eveline 

Rodrigues dos Santos.

» Número de pessoas beneficiadas: 18

JUNHO

21/06 Workshop: Inteligência Fiscal para a 

Indústria Farmacêutica

Este workshop teve como objetivo, apresentar 

e discutir a implementação da Inteligência Fis-

cal na empresa;

Permitir a transformação das informações fis-

cais e tributárias em informações estratégicas 

ao negócio;

Possibilitar conhecimento sobre monitora-

mento e controle da situação fiscal da empresa;

Estimular a sinergia entre departamentos 

corporativos, de maneira que garanta os pro-

fissionais desenvolver ações que possam mini-

mizar riscos relacionados à arrecadação de im-

postos. Ministrado por Gilberto Tadeu Alves, 

contabilista, consultor tributário com curso de 

especialização no IBDT-USP.

» Número de pessoas beneficiadas: 18

AGOSTO

25/08 Workshop: Análise de Margens & Impostos

Este workshop teve como objetivo, abordar de 

forma direta e prática as principais normas fis-

cais envolvidas na comercialização de produtos 

farmacêuticos em âmbito nacional bem como o 

cálculo da margem de contribuição nas cadeias 

de distribuição.

Ministrado por Nelson Bruxellas Beltrame – 

Graduação e Pós Graduação em Eng. de Pro-

dução e Gerencia de Operações. Professor em 

cursos de MBA, Pós Graduação e Educação Exe-

cutiva na FIA, FIPECAFI e FGV.

» Número de pessoas beneficiadas: 16

31/08 Debate sobre a Publicação dos 

comunicados CMED nº 09 e nº 10

Este debate teve o objetivo de informar sobre 

o Comunicado CMED nº 09 que divulgou deci-

são do CTE sobre os critérios de precificação 

de medicamentos biológicos não novos, e o Co-

municado nº 10, sobre prazos de análise de re-

cursos ao CTE, reconsiderações, medicamentos 
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liberados e Documentos Informativos de Preço 

que envolvam casos omissos. Participou o se-

cretário executivo da CMED, Leandro Safatle.

» Número de pessoas beneficiadas: 93

SETEMBRO

20/09 Workshop: Classificação Fiscal  

de Mercadorias

Este workshop teve o objetivo de orientar sobre 

os procedimentos para a Classificação Fiscal de 

Produtos Químicos, Farmoquímicos e Farmacêu-

ticos na Nomenclatura Comum Mercosul (NCM).

Ministrado por Ricardo Isidoro da Silva – Dou-

tor em Engenharia Química pela Escola de Quí-

mica da Universidade Federal do Rio de Janei-

ro; Mestre em Química pelo Instituto Militar de 

Engenharia; Engenheiro Químico pela Univer-

sidade Federal.

» Número de pessoas beneficiadas: 18

OUTUBRO

06/10 Apresentação do Relatório  

de Comercialização – SAMMED

O objetivo deste encontro foi a apresentação 

do Sistema SAMMED, Sistema de Acompanha-

mento de Mercado de Medicamentos, da Câ-

mara de Regulação do Mercado de Medicamen-

tos – CMED, com dados detalhados, referentes 

às transações ocorridas no primeiro semestre 

de 2016, objetivando discutir com as empre-

sas produtoras de medicamentos, as novida-

des do Relatório de Comercialização. Partici-

param Alesandre Edson e Maria Ilca Moitinho, 

da CMED.

» Número de pessoas beneficiadas: 89

27/10 Palestra: Gestão Estratégica de Preços  

& Análise de Cadeias de Distribuição

Esta Palestra teve o objetivo de apresentar aos 

participantes conceitos relacionados a ativida-

des de precificação estratégica de produtos far-

macêuticos em múltiplos canais de distribuição 

e suas consequências econômicas.

Ministrado por Nelson Bruxellas Beltrame – 

Graduação e Pós Graduação em Eng. de Pro-

dução e Gerencia de Operações. Professor em 

cursos de MBA, Pós Graduação e Educação Exe-

cutiva na FIA, FIPECAFI e FGV.

» Número de pessoas beneficiadas: 62

OFÍCIOS ELABORADOS EM 2016
Encaminhado ao Conselho Nacional de Polí-

tica Fazendária – CONFAZ, Ofício para apontar 

a necessidade de adequação das disposições in-

sertas no Ajuste SINIEF nº 08/2016, antes que 

seja instituída sua vigência.

Encaminhado à Secretaria da Fazenda do Es-

tado do Ceará, Ofício para apontar a necessidade 

de adequação da lesgislação interna do Estado 

do Ceará, no sentido de garantir o pleno cum-

primento das disposições insertas no Convênio 

CONFAZ ICMS nº 29/90, resguardando-se os in-

teresses dos contribuintes deste Estado e dos 

associados da Signatária.

Encaminhado à Secretaria da Fazenda do Es-

tado de São Paulo (SEFAZ), Ofício para: 

Proceder alterações da redação dos Artigos 

1º e 2º da Portaria CAT 149/2015

Pesquisa de Preços a ser realizada com obser-

vância de alguns procedimentos (até 31/05/2017, 

comprovação da contratação da pesquisa de le-

vantamento de preços; Até 31/10/2017, entrega 

do levantamento de preços; Deverá ser editada 

a legislação correspondente).

Encaminhado à Câmara de Regulação do Mer-

cado de Medicamentos – CMED, Ofício solicitan-

do inclusão de princípios ativos às listas anexas 

ao Decreto nº 3.803 de 24 de abril de 2001, e suas 

atualizações que dispõem sobre o crédito presu-

mido do PIS/PASEP e da COFINS, previsto na Lei 

nº 10.147, de 21 de dezembro de 2.000.

Encaminhado ao Conselho Nacional de Políti-

ca Fazendária – CONFAZ, Ofício para apontar a 

necessidade de adequação das disposições in-

sertas no Anexo Único do Convênio CONFAZ 

nº 01/1999, de modo a contemplar com a isen-

ção do ICMS o componente “Equipo Cassete 

para DPA”. Tal medida é um importante passo 

no sentido de concretizar a Política Nacional de 

tratamento da pessoa com doença renal crôni-

ca, delineada pela Portaria nº 389/2014, do Mi-

nistério da Saúde.

Encaminhado à Receita Federal do Brasil, 

Ofício para requerer a ampliação da vacância 

do dispositivo que determina a obri gatoriedade 

do Bloco K do Sped Fiscal, a fim de que suas afi-

liadas tenham tempo hábil para as modificações 

sistêmicas e cadastrais necessárias ao adequa-

do cum primento.
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GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES

Comissão de Economia 44 participantes

Grupo de Trabalho de Tributos 90 participantes

Grupo de Trabalho 
Medicamentos Órfãos 
(Doenças Raras)

31 participantes

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
No ano de 2016 a Diretoria de Mercado e Assun-

tos Jurídicos, com a realização de seus eventos, 

Seminários, Workshops, Reuniões de Grupos de 

Trabalho, Comissões, entre outros, beneficiou o 

total de 1.396 pessoas que estiveram presentes. 

O gráfico seguinte traz uma comparação para o 

período de 2004 a 2016.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 1.285
• Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 111
• Total de Pessoas Beneficiadas: 1.396

RESULTADOS OBTIDOS
Como descrito neste relatório, o ano de 2016 foi 

bastante produtivo para as atividades da Dire-

toria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

O maior desafio foi a ampliação de seus re-

sultados qualitativos e quantitativos, manten-

do, no mínimo, a qualidade dos serviços pres-

tados às empresas associadas, a confiabilidade 

e atualidade das informações disponibilizadas, 

a promoção dos eventos, como também poder 

traduzir em pleitos os anseios de nossa coleti-

vidade de uma forma geral.

O MAIOR DESAFIO DA DIRETORIA 
FOI A AMPLIAÇÃO DE SEUS 
RESULTADOS QUALITATIVOS  
E QUANTITATIVOS

Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos 
Número total de participantes nos eventos/reuniões — Períod: 2005 a 2016

Fonte: Livro de presença do Sindusfarma • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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APRESENTAÇÃO
Neste relatório é possível conhecer as princi-

pais atividades realizadas pela àrea de Assun-

tos Regulatórios no ano de 2016.

Neste ano mais de 5.000 pessoas participa-

ram dos encontros promovidos pela Gerência 

de Assuntos Regulatórios.

Os principais temas trabalhados foram a re-

visão da normativa de pós-registro de medica-

mentos sintéticos incluindo o exercício do PATE 

(Parecer de Análise Técnica da Empresa) e as 

reuniões para avaliação e compreensão da re-

cém publicada normativa de Pesquisa Clínica 

RDC 09/15.

Promover encontro com as autoridades sani-

tárias permite uma melhor compreensão da re-

gulamentação sanitária pelos seus associados 

e este foi um ano em que realizamos várias re-

uniões com a participação da Anvisa. 

Diariamente consultamos o Diário Oficial da 

União e o sítio eletrônico da Anvisa. Elabora-

mos boletins com os principais destaques e os 

enviamos por e-mail aos associados.

Assuntos Regulatórios

G E R E N T E  Rosana Mastellaro

A Gerência de Assuntos Regulatórios do Sin-

dusfarma disponibilizou aos associados 276 bo-

letins com as principais publicações deste ano.

Para atender aos objetivos estabelecidos é 

importante realizar ações que informem, pre-

parem e valorizem o profissional das organi-

zações no cumprimento das regulamentações 

vigentes.

As reuniões plenárias realizadas preferen-

cialmente na última sexta-feira de cada mês 

atualizam nosso corpo associativo ao apresen-

tar as regulamentações e informes publicados 

no período e os esclarecimentos necessários 

para o cumprimento pelo setor regulado.

O conhecimento da regulamentação brasilei-

ra para registro de medicamentos, a compreen-

são dos requisitos e a importância da elabora-

ção de dossiês robustos compõem o diferencial 

importante para o sucesso do profissional, do 

departamento e da empresa.

A área de assuntos regulatórios nas empre-

sas é um setor estratégico; ser o primeiro a lan-

çar um novo medicamento além de importante 
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para a empresa permite o acesso pelos pacien-

tes às novas tecnologias e novos produtos. Mo-

nitorar a segurança de um medicamento duran-

te a comercialização é decisivo para a perma-

nência deste no mercado.

A responsabilidade de acompanhar o cená-

rio internacional das regulamentações é outro 

ponto que merece destaque, os regulamen-

tos da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) estão cada vez mais harmonizados 

com os de outras Agências Reguladoras. Por 

este motivo participamos de eventos interna-

cionais e compartilhamos as informações com 

o corpo associativo ou convidamos especialis-

tas para divulgá-los muitas vezes com a pre-

sença da Anvisa.

Vale a pena destacar que este relatório não 

inclui o atendimento presencial e orientação 

às empresas associadas bem como, o esclare-

cimento de dúvidas realizadas por e-mail, ativi-

dades estas que representam uma grande par-

cela das nossas atividades diárias. 

Espero que este trabalho, além de divulgar 

nossas atividades, destaque a importância da 

participação dos nossos associados, para em 

conjunto fortalecer a indústria farmacêutica 

do Brasil.

Rosana Mastellaro

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Contribuir e garantir o cumprimento dos obje-

tivos previstos no estatuto da entidade relacio-

nados à regulamentação sanitária.

Representar, perante as autoridades compe-

tentes, os direitos e interesses gerais de sua 

categoria econômica;

Atuar como órgão técnico, consultivo, edu-

cacional e social no estudo e solução das ques-

tões que se relacionam com a indústria e cadeia 

farmacêutica.

OBJETIVOS
• Promover reuniões técnicas plenárias men-

sais para discussão e avaliação do impacto 

de regulamentos, consultas públicas e capa-

citação do corpo associativo para o cumpri-

mento da legislação;

• Proporcionar encontros entre o órgão regu-

lador e setor regulado;

• Servir de interlocutor nas questões que difi-

cultam o cumprimento das regulamentações;

• Promover seminários com profissionais na-

cionais e internacionais para permitir a troca 

de conhecimentos ou aprendizagem;

• Elaborar material técnico complementar.

PÚBLICO-ALVO
O trabalho da área de Assuntos Regulatórios é 

em grande parte orientado por seu corpo asso-

ciativo. Sendo assim, realizamos várias ativida-

des com o intuito de atender suas expectativas 

e auxiliá-los nos seguintes temas: 

• Registro e pós-registro de Medicamentos sin-

téticos e produtos biológicos, Produtos para 

Saúde e Alimentos; 

• Temas de Comércio Exterior (importação e 

exportação de produtos sujeitos à Vigilân-

cia Sanitária);

• Farmacovigilância – Vigilância pós comercia-

lização de medicamentos;

• Propaganda;

• Pesquisa Clínica;

• Boas Práticas de Atendimento ao Consumidor.

O grupo de Assuntos Regulatórios é consti-

tuído de vários sub grupos de acordo com o en-

quadramento nas categorias de produtos Bioló-

gicos (Vacinas, biossimilares e hemoderivados), 

radiofármacos, fitoterápicos, dinamizados, além 

dos medicamentos sintéticos novos, genéricos 

e similares.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
JANEIRO

O grande destaque deste mês foi a realização 

em 28/01 do Workshop Internacional : Inhala-

tion Product, na sede da Anvisa em Brasília

O objetivo foi reunir profissionais com ex-

pertise em aprovação de medicamentos inala-

tórios inovadores e genéricos para intercâmbio 

de informações.

Apresentar as vias regulatórias para registro 

destes medicamentosa na FDA e EMA, os re-

quisitos técnicos e estudos pré clínicos e clíni-

cos para comprovação de eficácia e segurança.
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Este encontro foi realizado em Brasília para 

permitir a participação do maior número possí-

vel de técnicos da Anvisa de diferentes áreas.

» Número de pessoas beneficiadas: 102

26/01 Reunião com Grupo e Trabalho de 

Dinamizados.

» Número de pessoas beneficiadas: (8)

27/01 Reunião com Grupo de Trabalho de 

Fitoterápicos. 

Avaliação de proposta de Guia de Intercambia-

lidade de Extratos

» Número de pessoas beneficiadas: 10

29/01 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 80

FEVEREIRO 

O destaque do mês de fevereiro ficou por conta 

da liminar concedida ao Sindusfarma e a manu-

tenção dos valores das taxas da Anvisa nos va-

lores antigos, ou seja, sem o reajuste de aproxi-

madamente 200% estabelecido na Portaria in-

terministerial N° 701/2015.

02/02 Reunião com Grupo de Trabalho FarmaSAC

» Número de pessoas beneficiadas: 45

04/02 Reunião com Grupo de Trabalho 

Fitoterápicos.

Destaca-se todo um trabalho de revisão da nor-

mativa vigente de fitoterápico para alinhamen-

to à normativa da EMA relacionada aos marca-

dores. Este trabalho foi realizado em conjunto 

a Anvisa.

Um pequeno grupo com grande experiência 

no segmento orientou nosso trabalho junto à 

área de Fitoterápicos da Agência.

» Número de pessoas beneficiadas: 10

04/02 Reunião para esclarecimentos sobre as Ta-

xas da Anvisa, com a presença de nossa Assesso-

ria Jurídica.

A área de Assuntos Regulatórios acompanhou 

o tema, através da assessoria jurídica do Sin-

dusfarma, para garantir o direito concedido aos 

associados no recolhimento das Taxas de fisca-

lização de Vigilância Sanitário sem o reajuste 

estabelecido na Portaria N°701/2015

» Número de pessoas beneficiadas: 83

22/02 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Local.

» Número de pessoas beneficiadas: 54

22/02 Reunião do Grupo de Trabalho Comex

» Número de pessoas beneficiadas: 16

25/02 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Pesquisa Clínica.

» Número de pessoas beneficiadas: 28

26/02 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios

» Número de pessoas beneficiadas: 97

MARÇO

Os destaques do mês de março foram:

A realização em 09/03 de Reunião com a pre-

sença da DIMON/Anvisa, realizada no Hotel Ra-

disson, para Apresentação do sistema de Peti-

cionamento Eletrônico

• Dr. José Carlos Magalhães Moutinho – Dire-

toria de Controle e Monitoramento Sanitá-

rios – Dimon 

• Carlos Eduardo e Roselane de Aquino – Ge-

rência-Geral de Controle Sanitário em Comér-

cio Exterior em PAF – GCOEDr.

» Número de pessoas beneficiadas: 166

14/03 Reunião Técnica com a presença da CE-

BREM – Coordenação de Bula e Rotulagem / An-

visa realizada no WTC

Drª Fernanda Horne da Coordenação de Bula e 

Rotulagem – CBREM/Anvisa para apresentação 

dos seguintes temas: 

• Apresentação sobre a estrutura e fluxo de 

trabalho da CBREM.

• Regras para adoção de Nomes Comerciais.

• Principais conceitos relacionados à bulas e 

rotulagem de medicamentos.

• Rotulagem, bulas e nomes comerciais de me-

dicamentos clones.

» Número de pessoas beneficiadas: 111
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03/03 Seminário: Análise Estatística dos 

Processos Regulatórios

O grande objetivo deste seminário foi apresen-

tar os conceitos básicos para fácil compreensão 

dos profissionais que atuam na área de Assun-

tos Regulatórios das empresas. 

Compreender e analisar os resultados esta-

tísticos apresentados em documentos técnicos 

oriundos da área de qualidade antes da submis-

são dos dossiês à Anvisa.

» Número de pessoas beneficiadas: 55

09/03 Reunião do Grupo de Trabalho 

Fitoterápicos

» Número de pessoas beneficiadas: 10

10/03 Reunião do grupo de Trabalho de 

Radiofármacos

Os radiofármacos são enquadrados como me-

dicamentos no Brasil e o objetivo deste grupo 

é discutir a regulamentação e auxiliar os asso-

ciados interessados no cumprimento dos requi-

sitos para registro desta categoria de produtos.

» Número de pessoas beneficiadas: 06

11/03 Reunião do Grupo de Trabalho Biossimilares

A Anvisa convidou o Sindusfarma para Deba-

tes Temáticos relacionados aos Biossimilares. 

O objetivo deste grupo é elaborar em conjunto 

e apresentar o posicionamento do Sindusfar-

ma sobre temas em discussão em vários países.

» Número de pessoas beneficiadas: 33

23/03 Reunião da Revisão do Manual de SAC

O Manual das Boas Práticas no Atendimento 

ao Consumidor foi revisado e atualizado para 

lançamento no Simpósio Novas Fronteiras do 

Conhecimento realizado anualmente pelo Sin-

dusfarma na sede da Anvisa. 

» Número de pessoas beneficiadas: 04
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24/03 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios

Instituto Butantan – Apresentação do curso 

“Gestão da Inovação em Saúde”

De temática inédita no Brasil, o curso visa 

preencher uma importante lacuna do mercado 

entre a criação científica e a materialização de 

um produto de saúde originado por ela.

» Número de pessoas beneficiadas: 80

28/03 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Regional

» Número de pessoas beneficiadas: 07

28/03 Reunião com o Grupo de 

Farmacovigilância Local

» Número de pessoas beneficiadas: 33

30/03 Workshop: Nova Regulamentação para 

Registro de Produtos para Saúde

Drª Dhalia Gutemberg

Formada pela Faculdade de Ciências Farma-

cêuticas da Universidade de São Paulo.

Assessora Técnica da Câmara Brasileira de 

Diagnósticos Laboratorial desde 1996.

Membro do Comitê Técnico Temático de Cor-

relatos da Farmacopéia Brasileira 5ª.edição.

» Número de pessoas beneficiadas: 58

ABRIL 

07/04 Reunião sobre a decisão judicial 

Sindusfarma e taxas Anvisa

» Número de pessoas beneficiadas: 72

27/04 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Fitoterápicos

» Número de pessoas beneficiadas: 13

28/04 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Local

» Número de pessoas beneficiadas: 33

28/04 Reunião Prévia ao Encontro em Brasília para 

o workshop do PATE

» Número de pessoas beneficiadas: 13

29/04 Reunião plenária de Assuntos Regulatórios 

+ Palestra sobre Códigos de Barras para a Indústria 

Farmacêutica que será realizada pela GS1

» Número de pessoas beneficiadas: 74

MAIO

04/05 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Pesquisa Clínica 

» Número de pessoas beneficiadas: 33

05/05 I Workshop ANVISA / SINDUSFARMA – 

Medicamentos Dinamizados

Alinhar os entendimentos e expectativas da 

área responsável da Anvisa pelo registro dos 

Medicamentos Dinamizados e das indústrias 

farmacêuticas associadas que fabricam ou im-

portam estes produtos. Juntas estas empresas 

são responsáveis por mais de 90% do mercado 

farmacêuticos destes medicamentos.

» Número de pessoas beneficiadas: 34 incluin-
do os técnicos / Gerentes Anvisa

12/05 Reunião do Grupo de Trabalho 

Lubrificantes Oftálmicos

Avaliar e apresentar à Anvisa o impacto da 

adequação dos lubrificantes oftálmicos e lá-

grimas artificiais, anteriormente registrados 

como produtos para saúde em medicamentos 

específicos.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

13/05 Reunião Técnica com a Gerência Geral de 

Alimentos – GGALI / ANVISA, com a presença da 

Drª Thalita Lima

Melhor conhecimento da missão e competên-

cias da Gerência Geral de Alimentos – GGALI

Orientações sobre Alimentos com Alegações 

de propriedades funcionais.

Ao final foi reservado um espaço para es-

clarecimentos de dúvidas dos participantes do 

encontro.

» Número de pessoas beneficiadas: 101

19/05 Reunião para discussão do PATE – item 5D 

– inclusão ou substituição de Local de Fabricação 

de Medicamentos de Liberação Convencional – Ho-

tel Radisson

O PATE (Parecer de Análise Técnica da Empre-

sa) é um novo documento previsto na proposta 

de revisão da RDC 48/09, atual RDC 73/16, que 

dispõe sobre o pós registro de medicamentos 

sintéticos.

O Sindusfarma participou de um workshop 

realizado pela Anvisa para apresentação de um 
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modelo a ser avaliado pela Agência e comenta-

do em reunião transmitida pelo Sindusfarma.

» Número de pessoas beneficiadas: 135

23/05 Reunião do Grupo de Trabalho Farmacovi-

gilância – Guia Biológicos

» Número de pessoas beneficiadas: 14

24/05 Reunião do Grupo de Trabalho Dinamizados

» Número de pessoas beneficiadas: 07

25/05 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 07

30/05 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Lançamento do Livro: Medicina Farmacêutica: 

Conceitos e Aplicações – Organizador: Dr. João 

Massud Filho

» Número de pessoas beneficiadas: 53

JUNHO

Um dos destaques deste mês foi a realização do 

I Simpósio Biopharma Brasil 2016 – Caracteri-

zação de Biomoléculas e Desenvolvimento de 

Linhagem Celular para Biofármacos, em con-

junto com a empresa Merck e com a presença 

de técnicos e da gerente da área de Biológicos 

da Anvisa.

Conhecer os processos de registro de medi-

camentos biológicos e biotecnológicos no Brasil 

e em outras agências internacionais. 

Apresentar a experiência de registro dos pri-

meiros medicamentos biossimilares no Brasil e 

a experiência de registro na FDA.

07/06 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 07

09/06 Reunião do Grupo Estratégico de 

Assuntos Regulatórios

Criação de um grupo estratégico de profissio-

nais para temas de grande impacto e relevân-

cia ao setor farmacêutico.

» Número de pessoas beneficiadas: 18

13/06 Reunião do Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância – Guia Biológicos

» Número de pessoas beneficiadas: 03

15/06 Seminário sobre Registro de Inovação In-

cremental nos EUA: 505(B)(2), com a Ministrante 

Juliana Rocha.

O objetivo deste seminário foi apresentar os 3 

tipos de registro de medicamentos definidos 

pela seção 505 do Food and Drug and Cosmetic 

Act (FD&C Act) e detalhar o registro de medi-

camento definidos pela seção 505(b)(2). 

Capacitar os participantes a encontrar regu-

lamentos e informações relacionadas ao regis-

tro de medicamentos 505(b)(2) no site da FDA. 

Após a apresentação e estudo de casos, foi 

conduzida discussão com participantes a fim 

de avaliar semelhanças e diferenças e aplica-

bilidade dos conhecimentos adquiridos à rea-

lidade brasileira.

» Número de pessoas beneficiadas: 29

16/06 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Regional

» Número de pessoas beneficiadas: 04

16/06 Reunião do Grupo Estratégico de Assuntos 

Regulatórios

» Número de pessoas beneficiadas : 09

17/06 II Seminário SINDSUFARMA – 

Incorporação de Novas Tecnologias no Sistema 

Único de Saúde – SUS

Os objetivos deste seminário incluem:

Alinhar as expectativas dos agentes envol-

vidos no processo de incorporação de novas 

tecnologias.

Orientar as empresas no processo de solici-

tação de incorporação.

Apresentar opção para a elaboração da do-

cumentação técnica em parceria com a uni-

versidade.

Discutir a importância e responsabilidade no 

monitoramento da segurança destes produtos.

» Número de pessoas beneficiadas : 109

20/06 Reunião para Avaliação do Check-Lista 

Anvisa para processos de Medicamentos.

» Número de pessoas beneficiadas : 90
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21/06 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 13

28/06 I Simpósio – Biopharma Brasil 2016 – Ca-

racterização de Biomoléculas e Desenvolvimento 

de Linhagem Celular para Biofármacos.

Conhecer os processos de registro de medica-

mentos biológicos e biotecnológicos no Brasil e 

em outras agências internacionais. 

Apresentar a experiência de registro dos pri-

meiros medicamentos biossimilares no Brasil e 

a experiência de registro na FDA.

» Número de pessoas beneficiadas: 97

JULHO

O grande destaque deste mês foi a realização, 

em 11/07, de uma reunião interentidades para 

elaboração de proposta de trabalho conjunto 

com GGMED/Anvisa durante o período de 1 

ano. Desta forma, durante este período a Anvi-

sa avaliaria os PATEs recebidos e apresentaria, 

sem identificação das empresas, os principais 

pontos de conformidade ou de melhorias em 

reuniões bimestrais com as entidades do setor. 

» Número de pessoas beneficiadas: 139

06/07 Reunião do Grupo Estratégico de 

Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 09

07/07 Reunião do Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Local.

» Número de pessoas beneficiadas: 36

07/07 Reunião do Grupo de Trabalho Comex.

» Número de pessoas beneficiadas: 13

08/07 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios 

– referente ao mês de JUN.

» Número de pessoas beneficiadas: 94

11/07 Reunião Interentidades sobre o PATE.

» Número de pessoas beneficiadas: 139

11/07 Reunião sobre o Grupo de Trabalho 

Pesquisa Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 18

14/07 Workshop: A Excelência nas interações 

com consumidores nas redes sociais da internet 

e SAC 2.0.

Este workshop foi realizado em conjunto com a 

área de comunicação do Sindusfarma teve como 

objetivo transmitir técnicas de interação com 

clientes e consumidores nas redes sociais da 

internet e SAC 2.0 preparando os profissionais 

para ter sucesso no atendimento de manifesta-

ções nessas redes sociais (Facebook, Reclame 

Aqui, Twitter, Blogs, etc.) de forma a prevenir 

riscos e detectar oportunidades de melhorias 

dos processos. 

» Número de pessoas beneficiadas: 26

20/07 Reunião com Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional.

» Número de pessoas beneficiadas: 04

22/07 Reunião com Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância – Guia de Biológicos

» Número de pessoas beneficiadas: 05

29/07 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 92

AGOSTO

Destaca-se neste mês o Lançamento do Manual 

de Boas Práticas no Atendimento do Consumi-

dor, a presença da Organização Panamerica-

na OPAS e dois encontros para apresentação e 

conhecimento do eCTD, formato eletrônico do 

Common Technical Document

04/08 Reunião com o Grupo Estratégico de 

Assuntos Regulatórios – GTEAR

» Número de pessoas beneficiadas: 10

10/08 Reunião grupo de Trabalho FarmaSAC e 

Lançamento do Manual de Boas Práticas no Aten-

dimento do Consumidor

» Número de pessoas beneficiadas: 39

10/08 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Pesquisa Clínica.

» Número de pessoas beneficiadas: 35
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11/08 Palestra “Uso Racional de Medicamentos – 

Fundamentação em Condutas Terapêuticas e nos 

Macroprocessos da Assistência Farmacêutica” da 

OPS/OMS

Presença do Ministrante Dr. Felipe Dias Carva-

lho, Consultor Nacional de Desenvolvimento e 

Inovação Tecnológica em Saúde – Unidade téc-

nica de medicamentos e tecnologias em saúde 

– OPAS / OMS, realizada no WTC.

» Número de pessoas beneficiadas: 15

17/08 Reunião com o Grupo de Trabalho de Bulas 

e Rotulagens.

» Número de pessoas beneficiadas: 09

17/08 Reunião com o Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Regional

» Número de pessoas beneficiadas: 07 

18/08 Reunião do GTEAR – Grupo de Trabalho 

Estratégico de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 10

25/08 Reunião com o Grupo de Trabalho 

Lubrificantes Oftálmicos.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

25/08 Reunião de avaliação do Guia de Perguntas 

e Respostas da RDC 73/2016.

» Número de pessoas beneficiadas: 33

26/08 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 90

29/08 Workshop: CTD (Common Technical 

Document), eCTD e eCTDmanager.

» Número de pessoas beneficiadas: 95

30/08 Workshop: CTD (Common Technical 

Document), eCTD e eCTDmanager.

» Número de pessoas beneficiadas: 94

SETEMBRO

06/09 Reunião Prévia ao 2º Debate de 

Biossimilares.

» Número de pessoas beneficiadas: 38

16/09 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Farmacovigilância Local

» Número de pessoas beneficiadas: 70

16/09 Reunião do GTEAR – Grupo de Trabalho 

Estratégico de Assuntos Regulatórios

» Número de pessoas beneficiadas: 12

19/09 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Pesquisa Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 46

19/09 Reunião sobre Peticionamento Eletrônico.

» Número de pessoas beneficiadas: 95

20/09 Reunião do Grupo de Trabalho 

Regulatório Regional.

» Número de pessoas beneficiadas: 07

21/09 Reunião sobre Transferência de 

Titularidade.

» Número de pessoas beneficiadas: 110

29/09 Reunião do Grupo de Trabalho de 

Biossimilares.

» Número de pessoas beneficiadas: 07

30/09 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 91 

OUTUBRO

Destaca-se neste período o trabalho coordenado 

pelo Sindusfarma para apresentação de propos-

ta à Anvisa de diminuição do passivo de pro-

cessos que aguaradm avaliação de registro de 

genéricos e similares.

03/10 Reunião so Grupo de Trabalho Check-List 

Anvisa

» Número de pessoas beneficiadas: 74

03/10 Reunião do GTEAR – Grupo de Trabalho 

Estratégico de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 08

07/10 Reunião do Grupo de Trabalho COMEX

» Número de pessoas beneficiadas: 46



Gerências | Assuntos Regulatórios  71

10/10 Fórum ensaios pré-clínicos discutem uso de 

animais e métodos alternativos

13/10 Reunião do Grupo de Trabalho 

Lubrificantes Oftálmicos

» Número de pessoas beneficiadas: 06

13/10 Reunião do Grupo de Trabalho Check-list 

Anvisa

» Número de pessoas beneficiadas: 33

17/10 Reunião do Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Local

» Número de pessoas beneficiadas: 38

21/10 Reunião do GTEAR Grupo de Trabalho 

Estratégico de Assuntos Regulatórios

» Número de pessoas beneficiadas: 08

24/10 Reunião do Grupo de Trabalho de Assuntos 

Regulatórios Regional

» Número de pessoas beneficiadas: 15

25/10 Reunião do Grupo de Trabalho 

Lubrificantes Oftálmicos

» Número de pessoas beneficiadas: 06

28/10 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios

» Número de pessoas beneficiadas: 56

NOVEMBRO

O destaque do mês de novembro foi a realiza-

ção na sede do Sindusfarma em 21/11de Reu-

nião com a presença da Drª Leda Castro Almei-

da, Gerência de Gestão Documental e Memória 

Corporativa – GEDOC / ANVISA, para esclareci-

mentos da Resolução RDC 86/2016, que dispõe 

sobre os procedimentos para o recebimento de 

documentos em suporte eletrônico.

03/11 Reunião do Grupo de Trabalho Consulta Pú-

blica nº 257/16 – Proibição de reuso, rotulagem e 

instruções de uso em produtos para saúde.

» Número de pessoas beneficiadas: 25
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07/11 Reunião do Grupo de Trabalho FarmaSAC. 

Palestra sobre a proposta de revisão do Código 

de Defesa do Consumidor

» Número de pessoas beneficiadas: 16

10/11 Reunião do Grupo de Trabalho Regulatório 

Regional.

» Número de pessoas beneficiadas: 07

17/11 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

» Número de pessoas beneficiadas: 16

18/11 Reunião do Grupo de Trabalho 

Farmacovigilancia Regional

» Número de pessoas beneficiadas: 08

21/11 Reunião do Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Local

» Número de pessoas beneficiadas: 28

21/11 Reunião com a presença da Drª Leda Castro 

Almeida, Gerência de Gestão Documental e Memó-

ria Corporativa – GEDOC / ANVISA, para esclare-

cimentos da Resolução RDC 86/2016, que dispõe 

sobre os procedimentos para o recebimento de 

documentos em suporte eletrônico.

» Número de pessoas beneficiadas: 100

28/11 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios.

» Número de pessoas beneficiadas: 45

DEZEMBRO

Os destaques foram as reuniões para discus-

são e compreensão de documentos publicados 

pela Anvisa sobre Transferência de Titularida-

de e Pós Registro.

01/12 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica.

» Número de pessoas beneficiadas: 33

01/12 Reunião do Grupo de Trabalho Transferência 

de Titularidade.

Avaliar a publicação da versão comentada pu-

blicada pela Anvisa da RDC 102/16 e esclarecer 

dúvidas dos associados para atender os requi-

sitos na vigência da norma.

» Número de pessoas beneficiadas: 74

07/12 Reunião Grupo de Trabalho Lubrificantes 

Oftálmicos.

» Número de pessoas beneficiadas: 08

13/12 Reunião Grupo de Trabalho Dinamizados.

Trabalho conjunto com a Anvisa para avaliação 

e revisão da normativa vigente.

» Número de pessoas beneficiadas: 08

13/12 Reunião de Grupo de Trabalho de avaliação 

e discussão do Guia de Perguntas e Respostas da 

RDC 73/2016, 2ª edição publicado pela Anvisa.

O tema pós registro é de grande relevância às 

empresas preparar adequadamente os associa-

dos para o atendimento dos requisitos é uma 

das principais atribuições da área de Assuntos 

Regulatórios. 

» Número de pessoas beneficiadas: 94

DESTAQUES
10/03 No Sindusfarma, Anvisa apresenta Sistema 

de Peticionamento Eletrônico

O diretor de Controle e Monitoramento Sani-

tário da Anvisa, José Carlos Magalhães Mou-

tinho, participou de encontro no Sindusfarma, 

na quarta-feira (9/3), para apresentar o Sistema 

de Peticionamento Eletrônico de Importação de 

produtos sujeitos a vigilância sanitária.

O peticionamento eletrônico para importa-

ção de bens e produtos de controle sanitário 

terá um novo sistema: o Visão Integrada, ou 

Vicomex. Pretende-se integrar o sistema da 

Anvisa, o Datavisa, ao Vicomex, que é vincu-

lado ao Portal Siscomex. Com isso, petições de 

importação da Anvisa serão disponibilizadas 

em um sistema único, integrado também aos 

outros órgãos públicos relacionados ao comér-

cio exterior. 

O objetivo da reunião foi apresentar o novo 

sistema através de um passo a passo com telas 

exemplificativas das funcionalidades do sistema.

Também participaram do encontro os geren-

te de Controle Sanitário em Comércio Exterior, 

Carlos Eduardo e Rosilaine Aquino.

A reunião técnica foi coordenada pela geren-

te de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma, 

Rosana Mastellaro.
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16/03 Anvisa aborda bulas e rotulagens em 

workshop promovido por Sindusfarma e Alanac

A coordenadora da área de Bula e Rotulagem da 

Anvisa, Fernanda Horne, participou de encontro 

promovido por Sindusfarma e Alanac, na segun-

da-feira 14, no WTC Hotel, em São Paulo, para 

apresentar os conceitos da Lei nº 13236/2015, 

que estabelece medidas que inibam a adminis-

tração e o uso equivocado de medicamentos e 

produtos correlatos.

Fernanda apresentou novos conceitos e dire-

trizes referente a RDC nº 59/2014, que trata so-

bre os nomes comerciais (marcas), dos medica-

mentos. A coordenadora da CBREM falou sobre 

os cuidados que devem ser adotados na elabo-

ração das marcas, como distinção gráfica e foné-

tica, evitando a semelhança de nomes de produ-

tos já existentes no mercado.

Lisana Sirtori, especialista da CBREM, apre-

sentou as perspectivas da Anvisa neste tema 

como a elaboração de um guia para análises de 

marcas, comunicação ampliada com as empre-

sas e a revisão da RDC nº 59.

O encontro foi coordenado pela gerente de As-

suntos Regulatórios, Rosana Mastellaro e a geren-

te técnica regulatória da Alanac, Maiara Rigotto.

06/05 Em Brasília, Anvisa e Sindusfarma realizam 

workshop sobre Medicamentos Dinamizados

O Sindusfarma e a Anvisa realizaram no dia 06/05, 

em Brasília, um workshop para analisar e discutir 

os critérios mais relevantes para o registro e pós-

-registro dos Medicamentos Dinamizados.

O encontro tratou também dos conceitos que 

estabelecem os fundamentos da posologia e du-

ração do tratamento com essa classe de medi-

camentos.

O secretário geral da European Confederation 

of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope), Ale-

xander Natz, e a diretora de Assuntos Regulató-

rios do laboratório Boiron em Messimy, na França, 

IrèneChetcuti, apresentaram o cenário europeu 

do registro e a as autorizações de comercialização 

dos medicamentos dinamizados, técnicas sobre 

estabilidade, posologia e os critérios para defi-

nição de categoria de prescrições, que estabe-

lecem se o medicamento será com ou sem tarja.

No painel com os médicos especialistas Fran-

cisco Freitas, Mary Nakamura e Rodrigo Torres 

foram apresentados os conceitos para cada cate-

goria dos medicamentos dinamizados como ho-

meopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos.

Participaram do encontro o gerente de Medi-

camentos Específicos, Notificados, Fitoterápicos, 

Dinamizados e Gases Medicinais (GMESP) da 

Anvisa, João Perfeito, e a gerente de Assuntos 

Regulatórios do Sindusfarma, Rosana Mastellaro.

16/05 No Sindusfarma, Anvisa apresenta novas 

áreas de alimentos funcionais e pós-registro e pro-

mete desmembrar filas

Em encontro no Sindusfarma, a gerente geral 

de Alimentos da Anvisa (GGALI), Thalita Lima, 

apresentou a nova estrutura da área, com des-

taque para a Gerência de Avaliação de Risco e 

Eficácia (GEARE) e a Gerência de Pós-Registro 

de Alimentos (GEPRA). O evento aconteceu na 

sexta-feira (13), no auditório da entidade.

Thalita informou que a GGALI pretende des-

membrar as filas de registro dos processos de 

avaliação e as filas para petições primárias e se-

cundárias.
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Probióticos
A inédita Gerência de Avaliação de Risco e Eficá-

cia vai avaliar novos alimentos e alimentos com 

alegação de propriedade funcional, entre outros.

A área está elaborando um guia para estu-

dos de probióticos. Serão criados procedimentos 

para padronização das análises de registros, pri-

meiramente para probióticos e depois fórmulas 

infantis e nutrição enteral.

Agenda
Outra prioridade da Gerência é a revalidação 

automática de alimentos para dar maior segu-

rança jurídica às empresas, sem prejuízo da 

análise aprofundada posterior dos pedidos de 

registro.

De acordo com a Thalita, a intenção é a de 

trazer transparência nos seus procedimentos e 

harmonizar os regulamentos com órgãos inter-

nacionais, como também as decisões internas 

da área. Num primeiro momento, a GGALI dará 

preferência aos regulamentos nacionais e de-

pois passará à análise das normas do Mercosul.

O encontro foi aberto pelo presidente execu-

tivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini. Também 

participaram o vice-presidente executivo, Nel-

son Santos, e a gerente de Assuntos Regulató-

rios, Rosana Mastellaro.

17/06 No Sindusfarma, presidente da Conitec fala 

sobre incorporação de novas tecnologias

A presidente da Comissão Nacional de Incorpo-

ração de Tecnologias em Saúde do SUS (Coni-

tec), Dra. Clarice Petramale, fez a palestra inicial 

do II Seminário sobre Incorporação de Novas 

Tecnologias no SUS, promovido pelo Sindusfar-

ma. Ela falou sobre os cinco anos de atuação do 

órgão, seus avanços e desafios.

Na abertura do encontro, o presidente execu-

tivo da entidade, Nelson Mussolini, manifestou 

sua “forte preocupação” com a negociação de 

acordos internacionais para a compra de medi-

camentos não registrados pela Anvisa. Segun-

do ele, este tipo de prática prejudica a indús-

tria farmacêutica instalada no Brasil – que gera 

empregos, riqueza e saúde para a população -, 

além de ferir a legislação em vigor.

Ao comentar a escalada de Judicialização 

na área da Saúde, Mussolini disse que a rápi-

da incorporação de tecnologias é uma manei-

ra racional de enfrentá-la. Ele reconheceu, no 

entanto, que a falta de recursos suficientes é 

uma limitação.

No prazo
A Dra. Clarice destacou o importante traba-

lho desenvolvido pela Conitec desde sua cria-

ção, em 2011. Ela disse que 168 tecnologias 

foram incorporadas neste período, de um total 

de 461 demandas, das quais 294 se referiam 

a medicamentos. Também ressaltou que 86% 

das demandas de análise foram avaliadas den-

tro do prazo.

Medicamentos para o tratamento oncológico 

(62), de doenças infecciosas (56) – principalmen-

te Aids e Hepatite C – e doenças reumáticas (52) 

foram os campeões de pedidos de incorporação.

A presidente da Conitec disse que uma nova 

frente do órgão é a definição de protocolos para 

a incorporação de medicamentos para doen-

ças raras.

O Seminário contou com a participação de ou-

tros palestrantes. A gerente de Monitoramento 

de Produtos Sujeito a Vigilância Sanitária da An-

visa, Maria Eugênia Cury, vai falar sobre ‘A res-

ponsabilidade e importância pelo monitoramen-

to dos produtos sujeitos a vigilância sanitária’.

Universidade
A professora doutora Sílvia Storpirtis, mestre 

em controle de qualidade de medicamentos e 

professora associada do Departamento de Far-

mácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da USP, abordou o tema ‘Parceria com a Univer-

sidade: estratégia de qualificação de profissio-

nal na elaboração de parecer técnico científico’.

15/08 Diretor da Opas faz palestra sobre Uso 

Racional de Medicamentos no Sindusfarma

A convite do Sindusfarma, o consultor da Orga-

nização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), 

Felipe Dias, deu palestra sobre o tema ‘Uso Ra-

cional de Medicamentos: fundamentação em 

condutas terapêuticas e nos macroprocessos 

da assistência farmacêutica’ na sexta-feira (12).

Dias falou sobre as atividades da Opas no 

Brasil e as atividade de cooperação técnica em 

prol da saúde pública com foco no uso racional 
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de medicamentos e no apoio ao desenvolvimen-

to do complexo econômico industrial da saúde.

Ele também destacou a série de ações que a 

Opas desenvolve em cooperação com o Minis-

tério da Saúde.

Também participaram do evento o vice-pre-

sidente executivo do Sindusfarma, Nelson San-

tos; a gerente de Assuntos Regulatórios, Rosa-

na Mastellaro e o presidente da Academia Na-

cional de Farmácia, Lauro Moretto.

NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Número de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 
5402

• Número de pessoas beneficiadas de forma não 
gratuita: 142

• Total de Pessoas Beneficiadas: 5544

Número de participantes em workshops

2014

222

2015

670

2016

1571

2013

208

Número de pessoas beneficiadas

Fonte: Livro de presença do Sindusfarma

2016 5544

2015 3759

2014 3119

2013 2833

 Grupos de trabalho

 Plenárias

 Eventos

 Anvisa no Sindusfarma

40,6%

16,0%

29,5%

10,5%

1,4%2,0%
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Presença da Anvisa no Sindusfarma

DATA TÍTULO ANVISA Nº DE 
PARTICIPANTES

09/03 

Reunião com a presença da DIMON / 
ANVISA, realizada no Hotel Radisson, 
para Apresentação do sistema de 
PeticionamentoEletrônico

Dr. José Carlos Magalhães Moutinho – 
Diretoria de Controle e Monitoramento 
Sanitários – Dimon 

Carlos Eduardo e Roselane de Aquino 
Gerência-Geral de Controle Sanitário em 
Comércio Exterior em PAF – GCOEDr. 

166

14/03

Reunião Técnica com a presença da 
CEBREM – Coordenação de Bula e 
Rotulagem /ANVISA, realizada no 
WTC

Drª Fernanda Horne da Coordenação de 
Bula e Rotulagem – CBREM/Anvisa para 
apresentação dos seguintes temas: – 
Apresentação sobre a estrutura e fluxo 
de trabalho da CBREM.

• Nomes comerciais.
• Principais conceitos relacionados à 

bulas e rotulagem de medicamentos.
• Rotulagem, bulas e nomes comerciais 

de medicamentos clones.

111

13/05
Reunião Técnicacom a Gerência Geral 
de Alimentos – GGALI / ANVISA, 

Drª Thalita Lima

Melhor conhecimento da missão e 
competências da Gerência Geral de 
Alimentos – GGALI

Orientações sobre Alimentos com 
Alegações de propriedades funcionais.

Esclarecimentos de dúvidas.

Número de pessoas beneficiadas

101

19/09 Reunião Peticionamento Eletrônico

Drª Rosilane Aquino

Gerência de Controle Sanitário de 
Produtos e Empresas em Portos, 
Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados – GCPAF / ANVISA

93

21/11

Esclarecimentos sobre a RDC 86/2016 
que dispõe sobre os procedimentos 
para o recebimento de documentos 
em suporte eletrônico.

Drª Leda Castro Almeida, Gerência 
de Gestão Documental e Memória 
Corporativa – GEDOC / ANVISA, para

90

TOTAL 561

RESULTADOS OBTIDOS
Os números apresentados demonstram que a 

equipe que compõe a Gerência de Assuntos 

Regulatórios atingiu os principais objetivos 

pela promoção de reuniões técnicas para dis-

cussão e avaliação do impacto de regulamen-

tos, consultas públicas e capacitação do corpo 

associativo para o cumprimento da legislação 

além de, conseguir proporcionar vários encon-

tros entre o órgão regulador e setor regulado 

para melhor compreensão das normativas e 

guias relacionados.

A promoção de seminários com profissio-

nais nacionais e internacionais permitiu a troca 

de conhecimentos ou aprendizagem e a elabo-

ração de material técnico complementar para 

auxiliar as atividades de rotina do corpo as-

sociativo.
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Reuniões com o Grupo Estratégico de Assuntos Regulatórios

DATA TEMA / PAUTA PARTICIPANTES

09/06

GEPRE – Presenças ANVISA

Ronaldo Lucio Ponciano Gomes – Gabriela Vieira – Juliana – Ellen Nogueira – Ana 
Flávia Leal – Nélio Aquino

Conceito de Lote Referência

18

16/06
Comentários sobre a reunião e avaliação do novo checklist Anvisa /metodologia 
de trabalho

09

06/07

Comentários sobre a reunião do PATE/ BSB Anvisa

Comentários sobre o resultado parcial da pesquisa 

Comentários Dr. Renato no simpósio Sindusfarma

09

04/08
Atualização referente à RDC 73/2016 e avaliação/preparação de documentos 
para o checklist da Anvisa.

10

18/08 Comentários sobre a planilha do novo checklist 10

16/09

Comentários sobre Reunião Guia de Submissão realizada na Anvisa em 15/09;

• Avalição Jurídica sobre IFAS;
• Adequação ao check-list;
• Sugestões de próximas iniciativas.

03/10

Checklist segundo a RDC 16/07 e RDC 17/07. A ideia é revisar este conteúdo 
para que possamos encaminhar À Anvisa como proposta de template a ser 
utilizado pelos técnicos no momento de análise dos processos que estão na fila e 
anteriores à publicação da RDC 60/14. 

08

21/10
Agendamento de reunião com a CBREM. 

Proposta e definição de temas para as próximas reuniões.
08

TOTAL 72
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APRESENTAÇÃO
Apresentamos a seguir um relato das diversas 

atividades desempenhadas pela área de BPA 

referente a consultas públicas, workshops in-

ternacionais, manuais técnicos, reuniões com 

ANVISA, grupos técnicos de trabalho e reuniões 

com diversas entidades corporativas e governa-

mentais, durante 2016.

Destacamos algumas importantes atuações 

em 2016, como proposta de alteração na Resolu-

ção RDC nº 53/2015 – Produtos de Degradação, 

na qual a Anvisa decidiu-se que esta resolução, 

altamente impactante para o setor, alcançará 

apenas produtos novos ou aqueles que tiveram 

alterações pós-registro. 

Outro destaque foi o Prêmio Melhores Prá-

ticas Sindicais 2016, da Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo (Fiesp), no qual 

vencemos na categoria Defesa Setorial, com o 

trabalho “Iniciativa para Regulamentação do 

Compartilhamento de Áreas Produtivas entre 

Produtos para Saúde, Produtos de Higiene, Cos-

méticos e Suplementos Alimentares”.

Participamos ativamente nas discussões so-

bre rastreabilidade de medicamentos, de modo 

a simplificar os procedimentos, causando o me-

nor impacto possível ao setor, a ponto de ser-

mos convidados a explanar sobre a resolução 

da Anvisa em uma palestra nos EUA.

Além disso, realizamos alguns eventos im-

portantes, como BPF de Insumos Farmacêuti-

cos Ativos, com a participação da OMS, EDQM 

e outros especialistas internacionais e o wor-

kshop Boas Práticas de Fabricação da EMA e 

da FDA, entre outros. 

Esperamos poder continuar auxiliando os as-

sociados em suas demandas técnico-regulató-

rias durante o ano de 2017 e provendo todas as 

informações necessárias ao setor.

Jair Calixto

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Prover informações técnico-regulatórias aos as-

sociados, relativas aos regulamentos nacionais 

Boas Práticas e 
Auditorias Farmacêuticas

G E R E N T E  Jair Calixto
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e internacionais, bem como identificar os temas 

técnicos de interesse para atualização dos pro-

fissionais 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 inte-

resse ao setor industrial farmacêutico basea-

do na legislação inovadora e nas práticas ope-

racionais das empresas, visando à composição 

de linhas técnicas de apoio aos profissionais 

farmacêuticos.

Propor temas inovadores do ponto de vis-

ta técnico para a viabilização de workshops in-

ternacionais a serem apresentadas a todos os 

profissionais do setor industrial farmacêutico.

Auxiliar os associados do Sindicato, respon-

der seus questionamentos e dúvidas técnicas, 

de modo a contribuir com a melhora dos pro-

cessos das empresas.

Participar de eventos inerentes à área, ob-

tendo informação e se antecipando a deman-

das futuras para auxiliar as empresas em tais 

discussões.

Organizar eventos e workshops internacio-

nais para atualização dos profissionais das em-

presas, relativamente aos assuntos técnico-re-

gulatórios de interesse das empresas.

Coordenar a organização do Prêmio Sindus-

farma de Qualidade.

Elaborar textos e livros técnico-regulatórios 

sobre os temas que envolvem Qualidade, Pro-

dução, Meio ambiente, Logística e demais te-

mas regulatórios relacionados com as questões 

técnicas da indústria.

PÚBLICO-ALVO
Colaboradores das empresas associadas, das 

áreas de Qualidade, Produção, Desenvolvimen-

to de Produtos, Embalagem, Assuntos Regula-

tórios, Meio Ambiente, Logística e Engenharia.

Se destina também, às empresas não associa-

das e aos profissionais do mercado farmacêutico 

em geral, provendo atualização de informações 

técnicas para a indústria farmacêutica e, em al-

guns casos, para a indústria cosmética, de pro-

dutos para saúde e de suplementos alimentares.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
JANEIRO

Dia 06 Reunião Preparatória para a realização do 

Seminário Solidário: Fabricação e Controle De Car-

tuchos Utilizados na Indústria Farmacêutica

Dia 12 Reunião Preparatória para a realização do 

Simpósio Internacional de Resíduos de Serviço 

de Saúde

Participação na reunião realizada na ABES do 

Comitê de Organização e Realização do Simpó-

sio Internacional Resíduos Sólidos

Dia 15 Reunião Fiesp – Lei Biodiversidade (Lei 

13.123/2015, que revoga a Medida Provisória nº 

2.186-16/2001 e estabelece novas regras para aces-

so ao patrimônio genético, acesso ao conhecimen-

to tradicional associado e repartição de benefícios)

Dia 19 Reunião Preparatória para a realização do 

Seminário Solidário: Fabricação e Controle De Car-

tuchos Utilizados na Indústria Farmacêutica

Reunião Técnica – Proposta de Decreto que re-

gulamenta a lei 13.123/2015, que revoga a Me-

dida Provisória nº 2.186-16/2001 e estabelece 

novas regras para acesso ao patrimônio gené-

tico, acesso ao conhecimento tradicional asso-

ciado e repartição de benefícios. 

Dia 20 Treinamento para os Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2016

Dia 21 Reunião Ordinária DICOL Pública – ROP 

001/2016.

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para acompanhar as dis-

cussões sobre a proposta de iniciativa de alte-

ração da resolução RDC 17/2010, art. 125 que 

faz referência às instalações segregadas e de-

dicadas para a produção de determinados me-

dicamentos.

Dia 22 Reunião Consulta Pública ABNT – Descarte 

de Resíduos de Medicamentos 

Dia 28 Reunião Farmabrasil 

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada no Grupo Farmabrasil sobre Lei da 

Biodiversidade (Lei 13.123/2015).
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Reunião com Secretário-Executivo do MMA 

Carlos Klink 

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada com Secretário-Executivo do MMA 

Carlos Klink sobre Lei da Biodiversidade (Lei 

13.123/2015).

FEVEREIRO

Dia 18 Treinamento para os Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2016

Dia 26 Treinamento para os Fornecedores do Prê-

mio Sindusfarma de Qualidade 2016

Dia 29 Reunião de alinhamento com os palestran-

tes do Seminário Solidário: Fabricação e Controle 

De Cartuchos Utilizados na Indústria Farmacêutica

MARÇO

Dia 30 Reunião Técnica Anvisa, CVS e Sindusfarma

Reunião em que o Sindusfarma reuniu seus as-

sociados com o objetivo de esclarecer dúvidas 

sobre os temas que impactam as inspeções de 

vigilância sanitária.

José Carlos Moutinho, Diretor da DIMON, fa-

lou sobre a minuta de terceirização de produção 

de medicamentos e a situação atual dos portos 

e aeroportos na liberação de produtos. Também 

abordou o peticionamento eletrônico e as taxas 

de inspeção.

Marcelo Vogler, Gerente Geral de Inspeção 

Sanitária, disse que a nova estrutura da GGFIS 

(antiga GGINP) permitirá realocar os processos 

de trabalhos e manter o padrão de qualidade, 

além de intensificar e aprimorar as vistorias. 

Ele comentou ainda a atuação internacional da 

Anvisa junto a órgãos como: PIC/s, (Organiza-

ção Pan-Americana de Saúde) Opas, MDSAP, 

entre outros.

Elizeu Diniz, diretor técnico do Centro de 

Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo 

(CVS-SP), informou que São Paulo foi o Estado 

que mais descentralizou a atuação da vigilân-

cia sanitária, com pelo menos uma ação por 

município. Ele também relatou a dificuldade 

para a reposição de funcionários, fato que di-

ficulta as operações.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 145

Dia 10 Reunião Técnica Anvisa e Sindusfarma – 

Produtos de Degradação

Reunião em que o Sindusfarma reuniu seus as-

sociados com o objetivo de esclarecer dúvidas 

sobre a RDC nº 53/2015 e o Guia nº4/2015 refe-

rente a Produtos de Degradação.

O Dr. Raphael Sanches Pereira, especialista 

em Regulação e Vigilância Sanitária de Pós-Re-

gistro da Anvisa, respondeu às questões e dúvi-

das sobre a RDC nº 53/2015 coletadas pelo Sin-

dusfarma entre as empresas associadas.

Posteriormente, todos os esclarecimentos 

prestados sobre a RDC, que trata dos parâme-

tros de notificação, qualificação e identificação 

de produtos de degradação em medicamentos, 

foram compilados e publicados no site da Anvi-

sa, na área de Perguntas e Respostas.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 142

Dia 08 Seminário Solidário: Fabricação e Controle 

de Cartuchos utilizados na Indústria Farmacêutica

O seminário foi realizado em parceria com as 

empresas BOBST, Box Print, Embanews, Gráfi-

ca Brogotá, Gráfica Gonçalves, Macron e Sara-

puí com o objetivo de abordar a elaboração de 

cartuchos, demonstrando as tecnologias e pro-

cessos para a fabricação do papel cartão, que 

incluiu a pré-impressão, impressão e acabamen-

to, utilizados para embalar os medicamentos.

O programa também contemplou a susten-

tabilidade na fabricação dos cartuchos e a vi-

são da indústria nos aspectos de qualidade que 

interferem nas boas práticas de fabricação de 

medicamentos.

O intuito da criação do projeto seminário so-

lidário é poder ajudar a quem precisa, por meio 

de instituições que realizam importantes tra-

balhos sociais. A arrecadação deste seminário 

será somada aos demais que serão realizados 

durante o ano e revertida para instituições em 

evento divulgado pelo Sindusfarma.

A arrecadação deste seminário foi revertida 

para duas instituições: A Casa da Criança Ex-

cepcional “Maria Maia” de Carapicuíba e o Cen-

tro de Convivência Infantil (apoio para crianças 

soropositivas) de Taboão da Serra.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 33
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» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 25

» Total de pessoas beneficiadas: 58

Dia 04 Reunião Preparatória para a realização do 

Simpósio Internacional de Resíduos de Serviço 

de Saúde

Participação na reunião realizada na ABES do 

Comitê de Organização e Realização do Simpó-

sio Internacional Resíduos Sólidos

Dia 14 Reunião de Organização da 15ª Conferência 

de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas.

Participação da Gerência de BPAF na segunda 

reunião para a Organização da 15ª Conferência 

de Produção Mais Limpa e Mudanças Climá-

ticas, que foi realizada no dia 30 de junho de 

2016. Com o tema “Bairro a Bairro: São Paulo 

mais verde. Mudanças Climáticas – Desdobra-

mentos da COP21”, o evento tem o objetivo de 

intermediar o diálogo entre cidadãos, institui-

ções, iniciativa privada e governo para apro-

fundar a discussão sobre os três pilares da sus-

tentabilidade – o ambiental, o econômico e o 

social –, além de propor políticas públicas e le-

gislações de caráter mais objetivo e resolutivo.

• Reunião Entidades do setor industrial far-

macêutico. 

• Reunião do Grupo de Entidades da Indústria 

Farmacêutica para discutir sobre Termo de 

Compromisso – Logística Reversa do Paraná.

Dia 16 Reunião CNI 

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada no CNI cujo pleito é alteração da Re-

solução Conama 264/1999, que trata do copro-

cessamento de resíduos dos serviços de saú-

de, para permitir o uso de resíduos de medi-

camentos. 

Dia 17 Treinamento para os Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2016

Reunião Preparatória para a realização do Wor-

kshop: BPF de IFAs e Qualificação de Fornece-

dores: Elementos para Melhoria de Qualidade 

de Medicamentos 

Participação na reunião realizada na Anvisa 

do Comitê de Organização e Realização do Wor-

kshop: BPF de IFAs e Qualificação de Fornece-

dores: Elementos para Melhoria de Qualidade 

de Medicamentos

Dia 18 Reunião preparatória Minuta do Decreto 

regulamentador da Lei 13.123/2015 

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

preparatória da Minuta do Decreto regulamen-

tador da Lei 13.123/2015 – Lei da Biodiversida-

de realizada em Brasília

Dia 31 Reunião Preparatória para a realização do 

Workshop: Validação de Sistemas Computado-

rizados

ABRIL

Dia 04 Workshop: Validação De Metodologia 

Analítica

Realizado pelo Sindusfarma em parceria com a 

United States Pharmacopeia (USP) com o obje-

tivo de proporcionar ao participante uma visão 

ampla da Validação de Metodologia Analítica, 

discutindo os principais pontos a serem consi-

derados.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 58

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 07

» Total de pessoas beneficiadas: 65

Dia 06 Reunião Descarte de Resíduos de 

Medicamentos no Paraná.

Reunião realizada na Secretaria do Meio Am-

biente e Recursos Hídricos com o Sr. Vinício Bru-

ni, Coordenador da Coordenadoria de Resíduos 

Sólidos, para discutir o termo de Compromisso 

proposto pelo setor industrial farmacêutico em 

atendimento a Lei Estadual 17211/2012 e De-

creto 9213/2013.

Dia 08 Reunião alinhamento Entidades CP 129/16. 

Reunião preparatória para envio de carta inte-

rentidades à Anvisa, para discussão do texto 

da CP mencionada. 

Dia 11 e 12 Reunião Ordinária SGT 11/Mercosul

O Sindusfarma participa das reuniões do Mer-

cosul, que ocorrem duas vezes ao ano, em paí-

ses alternados. Nestas reuniões são abordados 

temas importantes para o setor, como produtos 
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controlados, inspeção de Boas Práticas de Fa-

bricação (BPF) baseada na troca de relatórios, 

harmonização de BPF de medicamentos, tercei-

rização de produção de medicamentos, entre 

outros. Participaram as agências regulatórias 

da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, bem 

como representantes das entidades da indús-

tria farmacêutica, cosmética, de saneantes e de 

produtos para a saúde, entre outras.

Simpósio Internacional de Resíduos de Serviço 

de Saúde

Entre os dias 11 e 13 de abril, o Sindusfarma, 

em parceria com diversas instituições: a Asso-

ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-

biental – Seção São Paulo (ABES-SP), Associa-

ção Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-

biental, Seção São Paulo (ABES-SP), Associação 

Brasileira de Empresas de Tratamento de Resí-

duos (ABETRE), Associação Brasileira de Resí-

duos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), BHS 

Brasil Health Service, o Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), Fe-

deração do Comércio de Bens, Serviços e Tu-

rismo do Estado de São Paulo (Fecomercio SP), 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Fe-

deração dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios 

do Estado de São Paulo (FEOHESP), Instituto de 

Ensino e Pesquisa na Área da Saúde (IEPAS) e 
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a Universidade de São Paulo (USP), promoveu 

o Simpósio Internacional de Resíduos de Servi-

ço de Saúde –SIRSS. 

O evento, que contou com a presença de es-

pecialistas brasileiros internacionais, entre en-

genheiros, técnicos, pesquisadores e tomadores 

de decisões, foi realizado no Instituto de Pes-

quisas Tecnológicas (IPT), em São Paulo. Com 

o objetivo de apresentar as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) cujo 

escopo é a normalização no campo de resíduos 

de serviços de saúde, no que concerne à ter-

minologia, classificação, requisitos de geren-

ciamento, procedimentos de coleta, armazena-

mento, tratamento, métodos de ensaio e ge-

neralidades e, também fomentar as principais 

questões acerca do tema no âmbito da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como 

debater sobre a convergência, oportunidades e 

desafios da aplicação das normas da ABNT nas 

empresas e instituições.

Dia 13 Reunião Brasília – Desdobramentos da 

Coalizão Empresarial com Casa Civil

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

sobre Desdobramentos da Coalizão Empresa-

rial com Casa Civil sobre a Lei da Biodiversida-

de (Lei 13.123/2015)

Dia 18 Reunião com Anvisa CP nº 129/2016 

Validação de Métodos analíticos 

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para discussão da CP nº 

129/2016 referente a Validação de Métodos 

analíticos.

Dia 25 Reunião de Organização da 15ª Conferência 

de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas.

Participação da Gerência de BPAF na segun-

da reunião para a Organização da 15ª Confe-

rência de Produção Mais Limpa e Mudanças 

Climáticas, que foi realizada no dia 30 de ju-

nho de 2016. Com o tema “Bairro a Bairro: 

São Paulo mais verde. Mudanças Climáticas – 

Desdobramentos da COP21”, o evento tem o 

objetivo de intermediar o diálogo entre cida-

dãos, instituições, iniciativa privada e gover-

no para aprofundar a discussão sobre os três 

pilares da sustentabilidade – o ambiental, o 

econômico e o social –, além de propor políti-

cas públicas e legislações de caráter mais ob-

jetivo e resolutivo.

Dia 25, 26 e 27 Palestras em Feira Internacional 

organizada pelo IPEC nos Estados Unidos sobre 

excipientes

O gerente de Boas Práticas e Auditorias Far-

macêuticas do Sindusfarma, Jair Calixto, parti-

cipou da ExcipientFest Americas, em Baltimo-

re, nos Estados Unidos, entre os dias 25 e 27 de 

abril, onde fez duas palestras, nas quais falou 

sobre os novos regulamentos brasileiros, que 

incluem a RDC nº 34/2015, e sobre produtos 

de degradação, abordando a RDC nº 53/2015.

Na feira, organizada pelo Internacional Phar-

maceutical Excipients Council (Ipec), especialis-

tas e expositores dos EUA, Europa e Ásia discu-

tiram as novas regulamentações adotadas nas 

boas práticas de fabricação (BPF) de excipien-

tes farmacêuticos.

Dia 26 WS Declarações 

As declarações emitidas pelo Sindusfarma são 

essenciais para que as empresas possam par-

ticipar de licitações e para gozar de isenções 

fiscais, principalmente relacionadas ao ICMS.

O Sindusfarma realizou um fórum para expli-

car os novos procedimentos e esclarecer os prin-

cipais pontos sobre as declarações que emite 

para as empresas associadas. A nova sistemá-

tica é totalmente eletrônica, via sistema, o que 

trará mais agilidade e transparência ao proces-

so de emissão dos documentos. 

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 34

MAIO

Dia 12 Reunião com a Anvisa sobre terceirização

Reunião com o Gerente Marcelo Vogler, na An-

visa, em Brasília sobre a Consulta Pública de 

Terceirização de medicamentos, para esclareci-

mento de dúvidas e apresentação de propostas.

Reunião Varley 

Reunião realizada na Farmacopéia Brasileira 

com o objetivo de esclarecer o processo de cola-

boração da produção de padrão farmacopeicos, 

entre a farmacopeia brasileira e as empresas e 
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explicar a dinâmica da introdução de novas mo-

nografias e Substâncias Químicas de Referência 

– SQR – na Farmacopeia Brasileira.

Dia 16 Workshop: BPF de IFAs e Qualificação de 

Fornecedores: Elementos para Melhoria de Quali-

dade de Medicamentos

O Sindusfarma em parceria com a Abiquifi rea-

lizaram o workshop, nos dias 16 e 17/5, sobre 

a qualificação de fornecedores de insumos far-

macêuticos ativos (IFAs). Participaram do en-

contro especialistas da OMS, APIC, Anvisa e 

outras entidades.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 04

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 77

» Total de pessoas beneficiadas: 81

Dia 18 Reunião do Comitê de Especialidades 

Reunião do Comitê Técnico Temático de espe-

cialidades farmacêuticas do qual o Sindusfar-

ma faz parte. Trata de atualização e alteração 

das monografias farmacopeicas de produtos 

farmacêuticos. 

Dia 19 Reunião Técnica Anvisa e Sindusfarma – 

Apresentação de processo de Programa de Audi-

toria Única em Produtos para a Saúde 

Reunião em que o Sindusfarma reuniu seus asso-

ciados com o objetivo de esclarecer dúvidas so-

bre o processo de Programa de Auditoria Única 

em Produtos para a Saúde

O Gerente de Inspeção e Fiscalização de Produ-

tos para Saúde da Anvisa, Fábio Quintino, apre-

sentou o programa MDSAP (Medical Devices Sin-

gle Audit Program) que deve promover uma maior 

agilidade na avaliação dos sistemas de gestão da 

qualidade de fabricantes de produtos para saúde, 

a fim de minimizar as dificuldades de cumprimen-

to de auditorias nos fabricantes, trazendo mais 

celeridade ao processo e fazer uso mais eficiente 

de recursos das agências, por meio do comparti-

lhamento e aceitação mútua entre os reguladores.

Em longo prazo, o programa deve oferecer 

também maior alinhamento de abordagens re-

gulatórias e exigências técnicas a nível mundial.

Vale lembrar que o Brasil participa do MD-

SAP juntamente com Canadá, Austrália, Esta-

dos Unidos e Japão.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 36



Gerências | Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas  85

Dia 23 Reunião Preparatória para a realização do 

Workshop: Produtos de Degradação

Dia 24 e 25 Workshop: Validação de Sistemas 

Computadorizados

Itens exigidos pelas principais agências regu-

ladoras do mundo, como Integridade de Dados, 

Análise de Riscos, Assinatura Eletrônica e Re-

gistros, foram discutidos no workshop sobre Va-

lidação de Sistemas Computadorizados, promo-

vido pelo Sindusfarma nos dias 24 e 25/5.

Tanto os profissionais das empresas que 

atuam diretamente na área de Validação, como 

aqueles que têm relação indireta com a área, 

tiveram a oportunidade de analisar e discutir 

estudos de caso e esclarecer dúvidas sobre va-

lidação de sistemas computadorizados.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 05

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 49

» Total de pessoas beneficiadas: 54

Dia 31 Reunião da Comissão de Estudo Especial de 

Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT/CEE-129).

JUNHO

22 e 23/06 V Simpósio – Novas Fronteiras 

Farmaceuticas

Realizado na Sede da Anvisa em Brasília, este 

foi o quinto simpósio organizado como uma ação 

conjunta do Sindusfarma, Anvisa e FIP (Fun-

dação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas – 

USP), reunindo renomados palestrantes interna-

cionais, com a participação de cerca de 200 pro-

fissionais da indústria e servidores da Anvisa.

Durante os dois dias do encontro, gestores 

e técnicos do governo, especialistas das áreas 

farmacêutica e da saúde e executivos e profis-

sionais da indústria assistem a apresentações 

sobre os recentes avanços científicos, tecnoló-

gicos e regulatórios relacionados à produção de 

medicamentos em todo o mundo.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 252

Dia 01 Reunião Ordinária DICOL Pública – ROP 

014/2016.

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para acompanhar as dis-

cussões sobre Rastreabilidade.

Reunião do GT do Inmetro responsável pela 

elaboração do Guia de Processo de Certificação 

Eletromédicos – Portaria 54/2016 – INMETRO

Dia 07 Reunião Descarte de Resíduos de 

Medicamentos no Paraná.

Reunião realizada na Secretaria do Meio Am-

biente e Recursos Hídricos com o Sr. Vinício Bru-

ni, Coordenador da Coordenadoria de Resíduos 

Sólidos, para discutir o termo de Compromisso 

proposto pelo setor industrial farmacêutico em 

atendimento a Lei Estadual 17211/2012 e De-

creto 9213/2013.

Dia 09 Reunião Técnica Anvisa e Sindusfarma

Reunião em que o Sindusfarma reuniu seus as-

sociados com o objetivo de esclarecer o processo 

de colaboração da produção de padrão farmaco-

peicos, entre a farmacopeia brasileira e as em-

presas e explicar a dinâmica da introdução de 

novas monografias e Substâncias Químicas de 

Referência – SQR – na Farmacopeia Brasileira.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 30

Dia 10 Reunião Rastreabilidade de medicamentos.

Reunião para analisar minuta da revisão da RDC 

nº 54/2013 sobre Rastreabilidade de medica-

mentos.

Dia 15 Reunião Interfarma 

Reunião para apresentar propostas e contri-

buições à Consulta Nacional – 2º Projeto ABNT 

NBR 16457.

Dia 21 Workshop: Metrologia na Indústria 

Farmacêutica 

Workshop realizado com o objetivo de discutir 

os principais conceitos sobre metrologia e sua 

aplicação na indústria farmacêutica, o uso da me-

trologia conforme as normas técnicas e ao aten-

dimento às exigências regulamentares, além de 

mostrar os benefícios do gerenciamento adequa-

do da metrologia para a qualidade dos produtos.
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» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 14

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 20

» Total de pessoas beneficiadas: 34

Dia 27 Reunião Marcelo Vogler de Moraes na Anvisa

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para apresentar sugestões 

de alteração da consulta Pública sobre Terceiri-

zação de medicamentos.

Dia 28 Reunião Conama 264/1999

Reunião sobre alteração da Resolução Conama 

264/1999, sobre coprocessamento de resíduos 

de medicamentos. 

Dia 29 Reunião Preparatória para a realização do 

Seminário Solidário: Tendências para Embalagens 

de Vidro na Indústria Farmacêutica

JULHO

Dia 01 Lançamento do Livro Qualificações e Vali-

dações: Guia Sindusfarma para a Indústria Farma-

cêutica no Sindusfarma

O livro faz parte da série de manuais técni-

cos da Gerência de Boas Práticas e Auditorias 

Farmacêuticas, que introduz os mais recentes 

conceitos no campo da qualificação e da vali-

dação dentro da indústria farmacêutica, prin-

cipalmente em seu ambiente industrial.

O Guia traz, entre outros tópicos, explana-

ções atualizadas sobre como elaborar um Pla-

no Mestre de Validação (PMV), noções com-

pletas de qualificação de instalações e siste-

mas de HVAC, calibração e qualificação de 

instrumentos de medição e controle, valida-

ção de sistemas computadorizados, entre ou-

tros temas. 

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 81
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Dia 04 Reunião Anvisa Rastreabilidade 

Participação da Gerência de BPAF na reunião rea-

lizada na Anvisa sobre revisão da RDC n 54/2013 

sobre Rastreabilidade de medicamentos.

Dia 06 Reunião Entidades – Descarte Resíduos de 

medicamentos. Análise das normas do Estado do 

Paraná, para apresentação de contra propostas à 

Lei Estadual 17211/2012 e Decreto 9213/2013

Dia 21 Reunião sobre o Processo de Certificação 

Eletromédicos

Reunião realizada na Abimo para elaboração de 

carta de solicitação de prorrogação da vigência 

da Portaria 54/2016 – INMETRO que aprova o 

aperfeiçoamento dos Requisitos de Avaliação 

da Conformidade para Equipamentos sob Re-

gime de Vigilância Sanitária.

AGOSTO

Dia 05 Reunião Técnica com GGFIS – Minuta de 

Terceirização de Medicamentos

Reunião em que Sindusfarma e as demais en-

tidades associativas representantes da indús-

tria farmacêutica, Abimip, Alanac, Grupo Far-

mabrasil, Interfarma e PróGenéricos reuniram 

seus associados e a gerência geral de inspeção 

e fiscalização sanitária da Anvisa para discutir 

a Minuta de RDC referente à Terceirização de 

Medicamentos.

Participaram o gerente da GGFIS, Marcelo 

Vogler, e o gerente de Inspeção de Medicamen-

tos, Felipe Augusto Gomes.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 135

Dia 01 Pré-conferência da CPSA Brasil 2016.

Participação da Gerência de BPAF da organi-

zação da Pré-conferência da CPSA Brasil 2016.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 46

Dia 03 CPSA Brasil 2016.

Participação da Gerência de BPAF na CPSA Bra-

sil 2016.

Dia 11 Reunião da Comissão de Estudo Especial de 

Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT/CEE-129).

Dia 15 e 16 WS Boas Práticas de Fabricação atuais 

da União Europeia e dos Estados Unidos e Requi-

sitos para Inspeções eficientes

Especialista em Boas Práticas de Fabricação 

na indústria farmacêutica, Friedemann Paulus, 

apresentou as alterações das normas de BPF 

da União Europeia e dos EUA, além das abor-

dagens atuais em inspeções por parte das au-

toridades de saúde das duas regiões. 

Ele também comentou sobre os conhecimen-

tos transmitidos para a realização eficiente de 

auditorias internas e externas.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 77

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 04

» Total de pessoas beneficiadas: 81

Dia 17 WS: Excipientes

Realizado em parceria com o Conselho Inter-

nacional de Excipientes Farmacêuticos (Inter-

nacional Pharmaceutical Excipients Council – 

IPEC) o workshop contou com a participação 

do vice-presidente de Política Científica e Re-

gulamentação da IPEC Americas, David Scho-

neker; do presidente do IPEC Europa Excipact, 

Iain Moore; e do diretor Global de Tecnologia e 

Inovação na DFE Pharma, Wouter Noordman, 

entre outros palestrantes.

O encontro debateu os trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos pelo IPEC, as estratégias 

não convencionais para aumento da solubilida-

de e tecnologias para melhorar a dissolução do 

fármaco e sua biodisponibilidade. E ainda, so-

bre a visão global de desenvolvimento de exci-

pientes em medicamentos genéricos, abordan-

do os conceitos de QbD adequados de amostra-

gem para avaliar a variabilidade de excipientes.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 54

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 09

» Total de pessoas beneficiadas: 63

Dia 18 W.S. – Descarte de Resíduos Industriais 

Realizado em parceria com a Associação Brasi-

leira de Empresas de Limpeza Pública e Resí-

duos Especiais (Abrelpe), o encontro discutiu os 

procedimentos administrativos corretos para o 
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descarte de resíduos industriais, além dos as-

pectos de licenciamento ambiental e a recupe-

ração fiscal envolvida no descarte de resíduos.

Participaram do evento o assistente executi-

vo da Cetesb, Geraldo Amaral; o diretor de Ope-

rações da Silcon Ambiental, Marcelo Lacerda, 

entre outros palestrantes.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 74

SETEMBRO

Dia 23 Reunião técnica da CP 129/2016

O Sindusfarma transmitiu ao vivo em seu site na 

internet, a reunião técnica realizada pela Anvi-

sa sobre à Consulta Pública nº 129/2016, sobre 

validação de métodos analíticos.

Cerca de 650 profissionais da indústria far-

macêutica (visitantes únicos) assistiram à trans-

missão on-line dos debates, que aconteceram 

na sede da Agência, em Brasília.

A CP 129/2016 recebe contribuições para a 

minuta da RDC que dispõe sobre a validação de 

métodos analíticos de ensaios biológicos, mi-

crobiológicos, imunológicos, de identificação, 

quantitativos para a determinação de impure-

zas, ensaios limite para o controle de impure-

zas, ensaios quantitativos para a determinação 

de insumos farmacêuticos em amostras de ma-

térias-primas ou de medicamentos em todas as 

suas fases de produção.

A reunião foi coordenada pela gerente-geral 

da Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos (GGMED), Patricia Andreotti.

A reunião que teria a participação limitada 

devido a capacidade da sala de reuniões pode 

ter sua audiência ampliada com a transmissão 

realizada pelo Sindusfarma. Além disso, a inicia-

tiva possibilitou que os profissionais das áreas 

técnicas acompanhassem as discussões e es-

clarecimentos de uma das principais consultas 

públicas publicadas pela Anvisa neste ano sem 

ter que se deslocar para Brasília, fato que traz 

uma grande economia de tempo e dinheiro para 

as empresas associadas.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 650

Dia 05 Reunião da Comissão de Estudo Especial de 

Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT/CEE-129).

Dia 12 WS Tecnologias Potenciais para Utilização 

em Controle de Qualidade de Medicamentos

Com a participação do coordenador do Labo-

ratório Multiusuário de Cristalografia Estrutu-

ral do IFSC-USP, Javier Ellena; o coordenador 

de Pós-Graduação em Física da Universidade 

Federal do Ceará, Alejandro Ayala; o pesqui-

sador do IQ-USP, Jivaldo do Rosario Matos e a 

diretora da Associação de Usuários de RMN 

(AUREMN), Rosane Aguiar. O workshop procu-

rou abordar tecnologias analíticas pouco usa-

das na rotina da indústria farmacêutica e que 

possuem um potencial de uso para identificar 

polimorfismo, além de auxiliar nos estudos de 

pré-formulação.

O evento mostrou ainda a diversidade e a 

influência da fórmula sólida sobre os insumos 

farmacêuticos, além de relatar as diferentes téc-

nicas de raio-x e infravermelho que podem ser 

utilizadas para caracterizar os processos indus-

triais e permitir maior controle de qualidade.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 03

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 18

» Total de pessoas beneficiadas: 21

Dia 14 Fórum da 10° Reunião do Comitê Gestor 

do International Medical Device Regulators Forum 

(IMDRF) 

Participação da Gerência de BPAF no fórum que 

reuniu autoridades e técnicos em regulação de 

equipamentos médicos de sete países, mais a 

União Europeia e tem como objetivo garantir a 

segurança e eficácia de produtos para a saúde 

no mundo realizado pela Anvisa.

Dia 16 Reunião de alimento com os palestrantes do 

Seminário Solidário: Tendências para Embalagens 

de Vidro na Indústria Farmacêutica

Dia 21 Reunião RDC 96/2016 

Participação na reunião realizada na Anvisa 

para apresentação sobre a Resolução 96/2016, 

que dispõe sobre o controle das substâncias 

sujeitas a controle especial, bem como dos me-

dicamentos que as contenham, em centros de 

equivalência farmacêutica e de biodisponibili-

dade/bioequivalência.
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Dia 22 Reunião da CAIP – Câmara Ambiental da 

Indústria Paulista. 

Participação na reunião realizada na Fiesp da 

Câmara Ambiental da Indústria Paulista sobre 

meio ambiente.

Reunião entre a CETER e GT de EQFAR do 

Sindusfarma na Anvisa

Reunião realizada na Anvisa com o objetivo 

de esclarecer Dúvidas sobre a RDC nº 67/2016

Dia 26 Reunião Descarte de Resíduos de 

Medicamentos em Salvador.

Reunião realizada na sede do CRF da Bahia, para 

discutir o Inquérito Civil nº 003.0.193756/2014 do 

Ministério Público da Bahia – 3ª Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente de Salvador (BA) refe-

rente ao descarte de resíduos de medicamentos

Seminário Solidário: Tendências para Embalagens 

de Vidro na Indústria Farmacêutica

O Sindusfarma realizou, o seminário solidá-

rio de Tendências para Embalagens de Vidro 

na Indústria Farmacêutica, em parceria com 

a Wheaton Brasil, BD (Becton, Dickinson and 

Company), SGD Brasil e Schott.

O encontro apresentou os processos de fa-

bricação do vidro (área quente e fria), incluin-

do os diferentes tipos (II e III), além de trazer a 

visão da indústria farmacêutica para utilização 

dessas embalagens.

O intuito da criação do projeto seminário so-

lidário é poder ajudar a quem precisa, por meio 

de instituições que realizam importantes tra-

balhos sociais. A arrecadação deste seminário 

será somada aos demais que serão realizados 

durante o ano e revertida para instituições em 

evento divulgado pelo Sindusfarma.

A arrecadação deste seminário foi revertida 

para duas instituições: A Casa da Criança Ex-

cepcional “Maria Maia” de Carapicuíba e o Cen-

tro de Convivência Infantil (apoio para crianças 

soropositivas) de Taboão da Serra.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 03

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 18

» Total de pessoas beneficiadas: 21

Dia 27 Seminário Solidário: Tendências para 

Embalagens de Plástico na Indústria Farmacêutica

Realizado em parceria com a Farmaplast, Ve-

dapack e Gerresheimer, no qual foram escla-

recidos os processos de fabricação das emba-

lagens, novas tecnologias para a produção de 

frascos em PET, as especificações de embala-

gens de plástico para a indústria farmacêutica, 

além de discutir as tendências mundiais para 

estas embalagens.

O intuito da criação do projeto seminário so-

lidário é poder ajudar a quem precisa, por meio 

de instituições que realizam importantes tra-

balhos sociais. A arrecadação deste seminário 

será somada aos demais que serão realizados 

durante o ano e revertida para instituições em 

evento divulgado pelo Sindusfarma.

A arrecadação deste seminário foi revertida 

para duas instituições: A Casa da Criança Ex-

cepcional “Maria Maia” de Carapicuíba e o Cen-

tro de Convivência Infantil (apoio para crianças 

soropositivas) de Taboão da Serra.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 03

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 18

» Total de pessoas beneficiadas: 21

OUTUBRO

Dia 01 Simpósio de Microbiologia Industrial 

realizado pela Unifar

Participação da Gerência de BPAF como pales-

trante no Simpósio de Microbiologia Industrial 

realizado pela Unifar realizado com o objetivo 

promover, através de palestras, mini-curso e 

mesa redonda, discussões sobre temas impor-

tantes da microbiologia, visando analisar a si-

tuação atual, os problemas e buscar soluções 

para melhoria da qualidade.

Dia 18 Reunião com a Direg

Participação de Reunião realizada pela Direg-

com as entidades do setor farmacêutico para 

tratar da proposta de iniciativa de proposta de 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) para 

alterar os prazos relacionados à RDC 53/2015.



90  SINDUSFARMA Relatório anual de atividades 2016

Dia 18, 19 e 20 Nexus 16 – Mastering Global 

Traceability with a Digital Supply Chain Network

Participação da Gerência de BPAF como pales-

trante na Nexus 16 – Mastering Global Tracea-

bility with a Digital Supply Chain Network, rea-

lizado em Boston, nos Estados Unidos (EUA), 

com palestra sobre a nova lei de rastreabilida-

de e as expectativas do órgão regulador e da 

indústria farmacêutica sobre o tema e o histó-

rico referente ao Projeto de Lei nº 4069, novas 

minutas de rastreabilidade que substituirá a 

RDC nº 54, assim como o ponto de vista da in-

dústria sobre as questões necessárias para a 

implantação da rastreabilidade de medicamen-

tos no Brasil.

O encontro em Boston apresentou os entra-

ves para a implantação da rastreabilidade nos 

EUA, que é feito em fases. A expectativa é que 

até 2023 os produtos sujeitos a controle devam 

ser rastreáveis.

Dia 24 e 25 WS Produtos de Degradação

Com a participação de especialistas nacionais 

e internacionais o Sindusfarma realizou o wor-

kshop sobre Produtos de Degradação que com-

partilhou conhecimentos técnicos e científicos 

sobre qualificação de produtos de degradação. 

Também apresentou estudos de casos práticos 

e discussões sobre aplicação de modelos in si-

lico, qualificação de produtos de degradação e 

testes de toxicidade.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 72

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 25

» Total de pessoas beneficiadas: 97

Conferência Anual ISPE Brasil 2016 – Ten-

dências e Inovações Tecnológicas na Produção 

Farmacêutica

Participação da Gerência de BPAF como pa-

lestrante na Conferência Anual ISPE Brasil 2016.

Dia 26 Conferência Anual ISPE Brasil 2016 – Ten-

dências e Inovações Tecnológicas na Produção 

Farmacêutica

Participação da Gerência de BPAF como pales-

trante na Conferência Anual ISPE Brasil 2016.

NOVEMBRO

Dia 04 Seminário de Boas Práticas Regulatórias

Participação da Gerência de BPAF no Semi-

nário de Boas Práticas Regulatórias realizado 

na Anvisa.

Dia 08 Workshop Web of Bioprocess

O workshop Web of Bioprocess, realizado pela 

Merck, com o apoio do Sindusfarma, abordou 

aspectos regulatórios, desafios no desenvolvi-

mento de novos produtos e gerenciamento de 

projetos de novas instalações para a fabricação 

de medicamentos biológicos.

Participaram do encontro o diretor global 

de Assuntos Regulatórios da Merck, Janmeet 

Anan; o coordenador Industrial de Biotecnolo-

gia do Cristália, Ney Ribeiro; e o diretor de Mer-

cado da Nordika, Luciano Tavares.

Entre outros tópicos, os especialistas fala-

ram sobre as tendências e o posicionamento das 

agências regulatórias em âmbito global, as eta-

pas de desenvolvimento de novos produtos bio-

lógicos, particularidades e tendências do merca-

do biofarmacêutico e a importância de serviços 

de validação na implementação de sistemas de 

produção de medicamentos biológicos.

Semana da Qualidade de Farmanguinhos

Participação da Gerência de BPAF como pa-

lestrante na IV Semana da Qualidade realiza-

da pelo Laboratório Farmacêutico Federal Far-

manguinhos

Dia 10 e 11 Workshop: Testes Microbiológicos: 

Métodos Rápidos

Elaborado em parceria com a United States Phar-

macopeia (USP), o workshop abordou os conhe-

cimentos técnicos e científicos sobre as práticas 

de testes microbiológicos clássicos e rápidos, as 

vantagens e desvantagens, como deve ocorrer 

a validação e aprovação junto à Anvisa na utili-

zação de métodos microbiológicos rápidos para 

teste de esterilidade, entre outros temas.

Contou com a participação do cientista Ra-

dhakrishna Tirumalai; da diretora do Instituto 

Qualitec, Gisele Badauy, e do professor de es-

tatística da USP, Dorival Leão.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
não gratuita: 25
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» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 04

» Total de pessoas beneficiadas: 29

Dia 16 Reunião Entidades do setor industrial 

farmacêutico

Reunião do Grupo de Entidades da Indústria 

Farmacêutica para assistir à apresentação de 

empresas sobre propostas de modelos para o 

Descarte de resíduos de medicamentos.

Dia 17 Reunião da CAIP 

Participação na reunião realizada na Fiesp da 

Câmara Ambiental da Indústria Paulista

Dia 21 Lançamento Livro Qualificações no Sinfar – RJ 

Encontro promovido pelo Sindicato da Indús-

tria de Produtos Farmacêuticos do Rio de Ja-

neiro (Sinfar-RJ), no Rio de Janeiro, para apre-

sentar o recém-lançado Guia sobre Qualifica-

ções e Validações.

Durante o evento foi realizada palestra sobre 

o manual que introduz os mais recentes con-

ceitos no campo da qualificação e da validação 

dentro da indústria farmacêutica, principalmen-

te em seu ambiente industrial.

O Guia, traz, entre outros tópicos, explana-

ções atualizadas sobre como elaborar um Pla-

no Mestre de Validação (PMV), noções comple-

tas de qualificação de instalações e sistemas de 

HVAC, calibração e qualificação de instrumen-

tos de medição e controle, validação de siste-

mas computadorizados.

Dia 22 Reunião Ordinária DICOL Pública – ROP 

027/2016.

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para acompanhar as discus-

sões sobre a proposta de iniciativa de proposta 

de Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) para 

alterar os prazos relacionados à RDC 53/2015.

Dia 24 1ª Reunião Preparatória para a realização 

do II Simpósio Internacional de Resíduos de Ser-

viço de Saúde

Participação na reunião realizada na ABES do 

Comitê de Organização e Realização do II Sim-

pósio Internacional Resíduos Sólidos

XV Simpósio de Biossegurança e Segurança 

Química e Biológica em Instituições de Ensino 

e Pesquisa realizado pela USP

Participação da Gerência de BPAF como pa-

lestrante do evento realizado com o objetivo de 

fornecer informações técnicas fundamentais, 

trocar experiências e conhecer novos conceitos 

no campo da biossegurança e na destinação de 

resíduos químicos e biológicos perigosos.

Dia 28 Entrega dos cheques referentes a renda 

dos Seminários Solidários 

Os valores arrecadados nos Seminários Solidá-

rios promovidos pelo Sindusfarma em 2016 fo-

ram doados a duas instituições sociais: Casa 

da Criança Excepcional Maria Maia e Centro 

de Convivência Infantil.

O Centro de Convivência Infantil, de Taboão 

da Serra, apoia crianças soropositivas. A Casa 

Maria Maia, de Carapicuíba, auxilia crianças 

portadoras de paralisia cerebral severa e doen-

ças neurológicas correlatas.

Dia 30 Reunião Ordinária DICOL Pública – ROP 

028/2016.

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada na Anvisa para acompanhar as discus-

sões sobre a proposta de iniciativa para altera-

ção da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 

nº 107, de 05 de setembro de 2016, publicada 

no Diário Oficial da União de 6 de setembro de 

2016, quanto ao prazo para produção de solu-

ção nasal de cloreto de sódio – estéril em linha 

de produtos estéreis.

DEZEMBRO

Dia 05 Lançamento Prêmio Sindusfarma de 

Qualidade 2017

O Sindusfarma divulgou o calendário e o regu-

lamento do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 

2017, que reconhece os melhores fornecedo-

res e prestadores de serviços da indústria far-

macêutica.

Nesta edição do prêmio serão 24 categorias 

divididas em cinco classes: Material de Emba-

lagem; Matéria-Prima; Prestadores de Serviço; 

Máquinas e Equipamentos; Materiais, Equipa-

mentos, Instrumentos, e Serviços de Qualidade.
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Dia 06 Webinar Internacional sobre 

Rastreabilidade de medicamentos:

Participação da Gerência de BPAF como pales-

trante no Webinar Internacional sobre Rastrea-

bilidade de medicamentos, realizado em dois 

idiomas: português e Inglês.

Dia 07 Audiência Pública – Rastreabilidade 

Participação da Gerência de BPAF na Audiência 

realizada pela Anvisa com o objetivo de deba-

ter com a sociedade as principais questões da 

regulamentação da RDC 54/2013, que trata da 

rastreabilidade no Sistema Nacional de Contro-

le de Medicamentos (SNCM). 

O processo de regulamentação da RDC está 

sob vistas do diretor-presidente da Agência, 

Jarbas Barbosa, que levou a proposta de rea-

lização da Audiência Pública como mais uma 

etapa de discussão do tema que envolve fabri-

cantes, importadores, distribuidores, varejis-

tas e serviços de saúde, tanto do setor público 

quanto do privado.

Essa etapa de discussão é fundamental na 

construção de uma regulamentação que dê 

mais segurança no consumo de medicamentos 

e que seja viável e condizente com a realida-

de do país.

Dia 08 Reunião com a GGFIS/Anvisa sobre a CP 

273 – Terceirização de Etapas de Produção, Controle 

de Qualidade e Armazenamento de Medicamentos

Reunião em que Sindusfarma e as demais en-

tidades associativas representantes da indús-

tria farmacêutica, Abimip, Alanac, Grupo Far-

maBrasil, Interfarma e PróGenéricos reuniram 

seus associados e a gerência geral de inspeção 

e fiscalização sanitária da Anvisa para respon-

der às dúvidas colhidas pelas entidades entre 

seus associados referentes a esclarecer a Con-

sulta Pública nº 273, referente à terceirização 

de etapas de produção, CQ e armazenamento 

de medicamentos. 

O gerente de Inspeção e Fiscalização da An-

visa, Marcelo Vogler, explicou as mudanças pro-

postas na minuta da RDC que vai normatizar a 

terceirização de instalações. Vogler disse que 

a Anvisa está aberta para avaliações de caso a 

caso e de exceções à regra.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 171

Dia 12 Reunião com a Receita Federal para dis-

cutir uma solução para o problema enfrenta-

do pelas indústrias farmacêuticas em virtude 

da greve parcial de fiscais da receita, na qual 

o processo executado por eles no processo de 

recuperação fiscal está bem demorado, alcan-

çando alguns meses e comprometendo a logís-

tica das empresas.

Dia 13 Reunião sobre Rastreabilidade

Participação da Gerência de BPAF na reunião 

realizada pela Anvisa para a retomada das dis-

cussões referentes a regulamentação da RDC 

54/2013, que trata da rastreabilidade no Sis-

tema Nacional de Controle de Medicamentos 

(SNCM). 

Dia 16 Reunião com a GIMED

Reunião na sede da Anvisa para discussão de 

assuntos relacionados às atividades da Ge-

rência de Inspeção e Fiscalização de Medica-

mentos e Insumos Farmacêuticos, tais como: 

Compartilhamento de áreas fabris, liberação 

de medicamentos clones, liberação paramétri-

ca e formulário de petição de pedido de certi-

ficação nacional.

Dia 19 Reunião Técnica Anvisa e Sindusfarma so-

bre o Programa Nacional de Verificação de medi-

camentos 

Em reunião no Sindusfarma, a gerente de Labo-

ratórios de Saúde Pública da Anvisa, Lais San-

tana Dantas, informou que o órgão pretende 

analisar 1.800 amostras de medicamentos em 

18 meses no âmbito do Programa Nacional de 

Verificação de Medicamentos (Proveme), que 

consiste em checar a qualidade e as caracte-

rísticas físicas e químicas dos medicamentos 

disponíveis no mercado.

» Número de pessoas beneficiadas de forma 
gratuita: 22
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Grupos de Trabalhos e Comissões

GRUPO Nº DE 
PARTICIPANTES

Descarte de Resíduos de Medicamentos – Entidades 24

CP ABNT 04

CP 02 – MG 05

CP 111/2015 06

CP 112/2015 06

CP 129 217

CP 139 30

CP 240 10

CP 245 10

CP 271 04

CP 273 141

EQFAR 25

Guia para Qualificação dos Procedimento de Transporte dos Produtos Biológicos 86

Guia Produtos de Degradação 118

Guia Qualificação de Produtos de Degradação 22

Integridade de dados 86

Portaria 54.2016 (INMETRO) e Guia Orientativo (321.10) 29

Grupo Técnico de Meio Ambiente 46

Rastreabilidade – GT Técnico 38

RDC 67 – CP 95 25

Rastreabilidade de medicamentos – Entidades 18

RDC nº 53 Produtos de Degradação 104

Minuta da RDC sobre Terceirização 105

Revisão do Livro Análise de Riscos 11

Consulta Pública PORTARIA Nº 601-2015 03

Revisão do Livro Boas Praticas de Desenvolvimento de Produtos 23

Revisão do Livro Qualificação de Fornecedores – Matéria Prima 12

Qualificação de Fornecedores Conjunta 07

Reuniões Plenárias Mensais 848

Supply Chain
Supply Chain Estratégico 15

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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NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 3.989
• Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 484
• Nº. de pessoas beneficiadas por acordos de 

cooperação: 543
• Total de Pessoas Beneficiadas: 5.016

RESULTADOS OBTIDOS

Destaques
Prêmio Fiesp Melhores Práticas Sindicais na ca-

tegoria Defesa Setorial com o trabalho desenvol-

vido “Iniciativa para Regulamentação do Com-

partilhamento de Áreas Produtivas entre Pro-

dutos para Saúde, Produtos de Higiene, Cosmé-

ticos e Suplementos Alimentares”

O trabalho desenvolvido resultou na publica-

ção da Instrução Normativa nº 2/2015, que auto-

riza o compartilhamento de instalações e equi-

pamentos para a fabricação de medicamentos, 

cosméticos, produtos para a saúde e suplemen-

tos alimentares, após quatro anos de estudos e 

intensas negociações, a diretoria colegiada da 

Anvisa concordou com uma proposta inicial do 

Sindusfarma (posteriormente envolveu outras 

entidades).

Elaboração e Implementação da Nova 

Metodologia para Emissão das Declarações 

As declarações emitidas pelo Sindusfarma são 

essenciais para que as empresas possam par-

ticipar de licitações e para gozar de isenções 

fiscais, principalmente relacionadas ao ICMS.

Esse ano foi lançada uma plataforma dentro 

do site do Sindusfarma para gerenciar as soli-

citações das referidas declarações. Através da 

nova sistemática que é totalmente eletrônica, 

via sistema, o processo de emissão de declara-

ções ganhou agilidade e transparência, visto 

que o solicitante consegue acompanhar o sta-

tus de seu requerimento pelo site da entidade.

As declarações são emitidas gratuitamente 

para todas as empresas associadas.

Novos Boletins
Colocamos à disposição de nosso corpo associa-

tivo três novos boletins que abordam assuntos 

específicos como segue abaixo:

Boletim de Publicações Técnicas de Agências 

Regulatórias Internacionais

Boletim mensal específico sobre regulamen-

tação técnica internacional, notadamente das 

principais Agências Reguladoras Internacio-

nais, como ICH, PIC/S, FDA, OMS, EMA, Health 

Canada, que tem como objetivo disponibilizar 

aos associados os principais guias, normas, no-

tícias e informações relevantes sobre a produ-

ção e o controle de medicamentos nos princi-

pais mercados internacionais.

Boletim de Tecnologia da Ciência Farmacêutica

Boletim bimestral específico sobre Tecnologia 

da Ciência Farmacêutica, contemplando artigos 

e notícias que visa divulgar e disponibilizar aos 

associados do Sindusfarma as novidades, ino-

vações e tendências.

Boletim de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Boletim bimestral específico sobre Meio Am-

biente e Sustentabilidade, contemplando arti-

gos e notícias, que visa divulgar e disponibilizar 

aos associados do Sindusfarma as novidades, 

inovações e tendências sobre Meio Ambiente 

e Sustentabilidade.

No ano de 2016, o departamento de Boas Prá-

ticas e Auditorias Farmacêuticas mais uma vez 

teve resultados alinhados com os seus objetivos 

e metas, como descrito a seguir.

Foram realizadas 121 reuniões com a parti-

cipação de 2.472 pessoas.

Também foram realizados atendimentos in-

dividuais a empresas, sendo estas associadas 

com dúvidas ou problemas ou ainda fornecedo-

res de soluções que podem auxiliar as empre-

sas associadas.

Foram realizados 13 workshops:

1. Seminário Solidário: Fabricação e Controle 

De Cartuchos Utilizados na Indústria Far-

macêutica

2. Validação de Metodologia Analítica

3. BPF de IFAs e Qualificação de Fornecedores: 

Elementos para Melhoria de Qualidade de 

Medicamentos

4. Metrologia
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5. Boas Práticas de Fabricação atuais da União 

Europeia e dos Estados Unidos e Requisitos 

para Inspeções eficientes

6. Excipientes

7. Descarte de Resíduos Industriais

8. Tecnologias Potenciais para Utilização em 

Controle de Qualidade de Medicamentos 

9. Seminário Solidário: Tendências para Emba-

lagens de Vidro na Indústria Farmacêutica

10. Seminário Solidário: Tendências para Emba-

lagens de Plástico na Indústria Farmacêutica

11. Produtos de Degradação

12. Workshop Web of Bioprocess

13. Testes Microbiológicos: Métodos Rápidos

Adicionalmente, foi fomentada a discussão 

das seguintes consultas públicas:

• CP ABNT – PROJETO ABNT NBR 16457 – 

Logística reversa de medicamentos descar-

tados pelo consumidor

• CP 02 – Resolução que estabelece requisitos 

mínimos a serem seguidos para o cumpri-

mento das Boas Práticas de armazenamen-

to, distribuição e transporte de produtos sob 

controle sanitário e seus insumos, no âmbito 

do Estado de Minas Gerais

• CP 111 – Proposta de Memento Fitoterápico 

da Farmacopeia Brasileira

• CP 112 – Propostas de Monografias Farma-

copeicas de Produtos Biológicos

• CP 129 – Proposta de RDC que dispõe sobre 

a validação de métodos analíticos de ensaios 

biológicos, microbiológicos, imunológicos, de 

identificação, quantitativos para a determina-

ção de impurezas, ensaios limite para o con-

trole de impurezas, ensaios quantitativos para 

a determinação de insumos farmacêuticos em 

amostras de matérias-primas ou de medica-

mentos em todas as suas fases de produção

• CP 139 – Proposta de inclusão de capítulo 

na Farmacopeia Brasileira: Determinação da 

Solubilidade Aplicada à Bioisenção de acor-

do com o Sistema de Classificação Biofar-

macêutica

• CP 240 – Proposta de Monografias de Insu-

mos Farmacêuticos Ativos (IFAs)

• CP 245 – Revisão do Método geral 5.5.3.1.5 

“Limites Microbianos”

• CP 271 – Proposta de resolução sobre a clas-

sificação de risco para as atividades econô-

micas sujeitas a vigilância sanitária, para fins 

de licenciamento

• CP 273 – Proposta de norma que trate da ter-

ceirização de etapas de produção e de aná-

lises de controle de qualidade e de armaze-

namento de medicamentos

• Consulta Pública PORTARIA Nº 601-2015 – 

Proposta de Regulamento Técnico da Quali-

dade para Embalagens, Tanques Portáteis 

e Contentores Intermediários para Granéis 

(IBC) Utilizados no Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos estabelecendo o aperfei-

çoamento dos requisitos obrigatórios de se-

gurança para o mercado nacional.

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 regulatórios 

voltados à produção, controle e estabilidade de 

medicamentos, através da colaboração de gru-

pos de trabalho, conforme relacionado abaixo.

• RDC 53/2015 – Estabelece parâmetros para 

a notificação, identificação e qualificação de 

produtos de degradação em medicamentos 

com substâncias ativas sintéticas e semissin-

téticas, classificados como novos, genéricos 

e similares, e dá outras providências.

• Lei Nº 13.123/2015 – Revoga a Medida Pro-

visória nº 2.186-16/2001 e estabelece novas 

regras para acesso ao patrimônio genético, 

acesso ao conhecimento tradicional associa-

do e repartição de benefícios (Lei da Biodi-

versidade)

• Portaria 54.2016 – Aprova o aperfeiçoamento 

dos Requisitos de Avaliação da Conformida-

de para Equipamentos sob Regime de Vigi-

lância Sanitária
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APRESENTAÇÃO
A presença do Sindusfarma nos principais veí-

culos de comunicação do país, em 2016, con-

tinuou sendo expressiva, a exemplo de anos 

anteriores, fruto do empenho permanente da 

entidade em divulgar as teses setoriais e dis-

cutir os grandes temas relacionados à atuação 

da indústria farmacêutica no Brasil.

No segundo ano de participação contínua 

nas Mídias Sociais, a entidade alargou seu cír-

culo de seguidores, atingindo grandes audiên-

cias em campanhas de divulgação de suas prin-

cipais iniciativas no Facebook, Instagram, Lin-

kedIn, YouTube e Vimeo.

Lançado no fim de 2015, o Aplicativo do Sin-

dusfarma ofereceu aos associados o acesso rápi-

do e remoto, em tablets e smartphones, a toda a 

legislação referente ao setor, além de destaques 

da Imprensa, notícias da entidade e enquetes.

A atuação da Gerência de Comunicação ge-

rou 119 notícias catalogadas com a participa-

ção do Sindusfarma em importantes veículos de 

comunicação como Folha de S.Paulo, TV Globo, 

Valor Econômico, Exame, O Globo, O Estado de 

S.Paulo, Correio Braziliense, Rádio Bandeiran-

tes e Rádio CBN, entre outros.

Cabe menção especial ao artigo publicado na 

Folha de S.Paulo sobre medida do governo que 

ameaçava a viabilidade da indústria farmacêu-

tica instalada no país.

Como de costume, o Sindusfarma manteve 

contatos regulares e sugeriu pautas aos jorna-

listas que cobrem o setor. Além disso, deu aten-

dimento a mais de 70 solicitações de informa-

ções e entrevistas de veículos de comunicação 

de todo o país.

Em sua rotina de trabalho, a Gerência de Co-

municação se dedicou à elaboração diária do 

Clipping da Indústria Farmacêutica, com a se-

leção do noticiário de interesse do setor, à atua-

lização diária do Site, do APP e das páginas da 

entidade nas diversas Mídias Sociais e à produ-

ção do informativo eletrônico semanal Newslet-

ter Sindusfarma, entre outras ações.

A Gerência também deu suporte às deman-

das de comunicação e produção de conteúdo da 

Comunicação

G E R E N T E  Dan Gedankien
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Presidência Executiva, Vice-Presidência Execu-

tiva e das demais Gerências.

Dan Gedankien

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Zelar pela boa imagem do Sindusfarma e da 

indústria farmacêutica na sociedade brasileira 

por meio da divulgação de informações preci-

sas e fidedignas sobre a atuação setorial.

OBJETIVOS
Divulgar as teses, análises e atividades do Sin-

dusfarma para os principais veículos de comu-

nicação do país, empresas associadas, profis-

sionais do setor e a sociedade em geral, por 

meio de notícias, entrevistas, artigos, conta-

tos pessoais com jornalistas, postagens nas 

Mídias Sociais etc., para que a opinião públi-

ca, os formadores de opinião e as autorida-

des estejam bem informados sobre a agenda 

da entidade e os grandes temas da indústria 

farmacêutica. 

PÚBLICO-ALVO
O trabalho da Gerência de Comunicação atinge 

direta e indiretamente um público amplo, com-

posto por formadores de opinião e a chamada 

opinião pública (jornalistas, autoridades, líde-

res empresariais e da sociedade civil, políticos, 

profissionais e especialistas da área da saúde, 

economistas etc.), além de líderes, executivos 

e profissionais da cadeia farmacêutica.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Clipping da Indústria Farmacêutica
Seleção diária do noticiário de interesse da in-

dústria farmacêutica.

» Periodicidade: Diária
» Nº de pessoas beneficiadas: 8.918 

Newsletter Sindusfarma
Boletim informativo semanal com notícias das 

principais realizações da entidade no período.

» Periodicidade: Semanal
» Nº de pessoas beneficiadas: 8.918

Site do Sindusfarma 
Portal da entidade na internet, atualizado dia-

riamente com notícias, seleção do noticiário, le-

gislação etc.

» Periodicidade de atualização: Diária

Mídias Sociais
Atualização permanente dos canais do Sindus-

farma nas redes sociais (Facebook, LinkedIn, 

Instagram, YouTube e Vimeo) com notícias da 

entidade e iniciativas de destaque da indústria 

farmacêutica.

No último trimestre do ano, a Editoria de Mí-

dias Sociais realizou campanhas nas redes so-

ciais Facebook e Instagram para aumentar a 

divulgação e dar mais visibilidade para algu-

mas realizações da entidade, como Prêmio Lupa 

de Ouro, Jogos Sindusfarma e Prêmio Melhores 

Práticas Sindicais da Fiesp.

» Periodicidade de atualização: Diária
» Nº total de pessoas alcançadas: 683.681
» Interações totais: 27.853

Facebook

» Nº de seguidores: 2.561

» Nº de pessoas alcançadas: 500.256

» Interações no Facebook: 5.429

Instagram

» Nº de seguidores: 613

» Nº de pessoas alcançadas: 178.301

» Interações no Instagram: 22.424

» Nº de Impressões: 201.561 páginas

LinkedIn

» Nº de seguidores: 9.081

» Nº de Impressões: 2 milhões de páginas

YouTube

» Nº de pessoas alcançadas: 1.185

Vimeo

» Nº de pessoas alcançadas: 696

A PRESENÇA DO SINDUSFARMA 
NOS PRINCIPAIS VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO DO PAÍS, EM 2016, 
CONTINUOU SENDO EXPRESSIVA, A 
EXEMPLO DE ANOS ANTERIORES.
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APP Sindusfarma 
Aplicativo do Sindusfarma em smartphones e 

tablets iOS e Android atualizado periodicamen-

te com toda a legislação referente à indústria 

farmacêutica, notícias da entidade, seleção do 

noticiário da Imprensa e enquetes.

» Periodicidade de atualização: Diária
» Nº total de acessos: 2.462

Reportagens e artigos publicados na Mídia
119 participações catalogadas do Sindusfarma 

– duas notícias por semana, em média – em re-

portagens de importantes veículos de comuni-

cação como Folha de S.Paulo, TV Globo, Valor 

Econômico, O Globo, O Estado de S.Paulo, Exa-

me, DCI, TV Record, IstoÉ, Correio Braziliense, 

Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, Rádio Estadão, 

Rede TV, Agência Câmara etc.

Consultas recebidas da Mídia
76 solicitações de informações e entrevistas de 

veículos de comunicação de todo o país. Entre 

os assuntos de interesse da Imprensa desta-

caram-se: aumento do ICMS, reajuste anual de 

preços, medicamentos biotecnológicos, fusões e 

aquisições, Parcerias de Desenvolvimento Pro-

dutivo (PDPs), desabastecimento de medica-

mentos no SUS.

MARÇO

08/03 Palestra “As Empresas nas Mídias Sociais 

e os SACs”

Palestrante: Vera Lúcia Vieira

Objetivo: Descrever e analisar a influência e 

o impacto das redes sociais no comportamen-

to de consumidores e pacientes (consumidores 

de medicamentos) e na atuação dos Serviços de 

Atendimento ao Consumidor (SAC).

Público-alvo: Gerentes das áreas de atendi-

mento ao consumidor dos laboratórios farma-

cêuticos. 

O evento foi realizado em parceria com a Ge-

rência de Assuntos Regulatórios.

AGOSTO

22 e 23/08/2016 Workshop “Técnicas de 

Apresentação e Oratória”

Palestrante: Vera Lúcia Vieira

Objetivo: Preparar os profissionais para rea-

lizar apresentações em público com objetivida-

de, desenvoltura e eficácia.

Público-alvo: Gerentes, Assistentes e profis-

sionais da cadeia farmacêutica em geral.

» Nº de pessoas beneficiadas: 13

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 692.599
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 13
• Total de Pessoas Beneficiadas: 692.612

RESULTADOS OBTIDOS
A divulgação de 119 reportagens e artigos cata-

logados – média de duas notícias por semana – 

nos principais veículos de comunicação do país 

atestou a significativa participação do Sindusfar-

ma na Grande Imprensa ao longo de 2016. Além 

dos contatos pessoais e das pautas que sugeriu 

a jornalistas, a Gerência recebeu e deu atendi-

mento a 76 solicitações de informações e entre-

vistas de jornais, revistas, emissoras de rádio e 

TV, portais de internet etc.

Nos canais e plataformas digitais voltados para 

executivos e profissionais da cadeia farmacêuti-

ca e o público geral interessado em informações 

sobre o setor, o Sindusfarma obteve bons índices 

de audiência para uma entidade setorial. Os diver-

sos canais e plataformas digitais da entidade atin-

giram 683.681 pessoas, com 27.853 interações.

OS DIVERSOS CANAIS E 
PLATAFORMAS DIGITAIS DA 
ENTIDADE ATINGIRAM 683.681 
PESSOAS, COM 27.853 INTERAÇÕES.
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APRESENTAÇÃO
O Grupemef no passado foi reconhecido pela 

credibilidade e agilidade das informações com-

partilhadas, chegando a ser uma referência para 

os executivos do marketing farmacêutico;

No entanto, a representatividade do Grupe-

mef tinha caído nos últimos anos. Deixou de ser 

um gerador de informação, de conhecimento e 

de conteúdo e os executivos da indústria já não 

o viam como uma referência. A perda de impor-

tância levou a uma baixa na participação dos 

associados, levando a cada vez menos geração 

de conteúdo, gerando assim um circulo vicioso;

O Sindusfarma assumiu o Grupemef no co-

meço de 2016 com o objetivo de revitaliza-lo, 

transformando-o em um instrumento que agre-

gue valor aos seus associados.

Consideramos que esse objetivo foi atingi-

do através das ações que descreveremos nas 

próximas páginas.

Antonio Andreas Strakos
Consultor do Grupemef by Sindusfarma

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
A missão do Grupemef é agregar valor para 

os públicos-alvo abaixo, através da criação e 

disseminação de informação, conhecimento e 

boas práticas relacionadas ao processo de mar-

keting e vendas farmacêutico.

OBJETIVOS
• Criar ferramentas de informação de alto va-

lor agregado, na área de marketing e ven-

das, que possam ser obtidas a partir do 

compartilhamento de informações dos as-

sociados;

• Criar e manter atualizados KPIs referentes 

a produtividade de marketing e vendas, que 

sirvam para benchmarking da indústria;

•  Realizar pesquisas entre associados e com 

públicos externos que sejam de interesse co-

mum da indústria

•  Criar um calendário de eventos para troca de 

informações em áreas específicas do marke-

ting farmacêutico, que contribua para disse-

minação das melhores práticas do mercado;

• Realizar cursos de formação em áreas de ne-

cessidade da indústria

• Contribuir para a adesão de executivos-cha-

ve ao projeto do novo Grupemef, criando as-

sim um círculo virtuoso de participação e cre-

dibilidade para a associação;

PÚBLICO-ALVO 
Nossas atividades se destinam aos gerentes 

gerais, executivos de marketing, vendas, pes-

quisa de mercado e executivos que tenham in-

terface e colaboração com estas funções e es-

tejam envolvidas no processo de marketing far-

macêutico.

GRUPEMEF by Sindusfarma
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
MARÇO

22/03 Assembleia Geral Extraordinária:

Esta assembleia ocorreu com os associados do 

Grupemef para oficializar a incorporação do 

Grupemef ao Sindusfarma. 

A reunião teve os seguintes temas:

a) Alteração do Estatuto Social;

b) Ratificação da Assembleia da sua Incorpo-

ração pelo Sindicato da Indústria de Produ-

tos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

(Sindusfarma), conforme aprovação ocorrida 

em ata de 24 de Setembro de 2015;

c) Ratificação da aprovação do Protocolo de Jus-

tificação e detalhamento da Incorporação.

22/03 1ª Reunião do Conselho Consultivo:

Neste dia constitui-se o conselho consultivo 

que visa incorporar os principais executivos das 

áreas de Inteligência de Mercado e Business 

Support no processo de desenho e seleção das 

atividades do Grupemef. 

O Conselho consultivo começou com 25 par-

ticipantes e ao longo do ano foram se incorpo-

rando novos executivos (ver lista completa na 

página 108).

ABRIL

07/04 Reunião do grupo de trabalho Auditorias:

Esta reunião ocorreu com os membros que for-

mam o grupo de trabalho Auditorias. Foram 

abordados os seguintes temas: Desenho do 

novo Boletim de Vendas, melhora nas Informa-

ções de Non-Retail e na Metodologia PPP – IMS.

» Número de pessoas beneficiadas: 6

MAIO

09/05 World Review

Este evento foi uma versão da palestra do 

“World Review” realizada pelo IMS, para aque-

les que não puderam assistir ao evento oficial 

realizado em 05 de Maio.

» Número de pessoas beneficiadas: 88

17/05 2ª Reunião do Conselho Consultivo

Esta reunião ocorreu com os membros que for-

mam o Conselho Consultivo Grupemef By Sin-

dusfarma. Foram abordados os seguintes te-

mas: Boletim Dinâmica de Mercado, Pesquisa 

de Premiação da FV, Pesquisa de Salários e Be-

nefícios, Pesquisa de Benchmarking da FV, Pes-

quisa de Expectativa de Crescimento do Mer-

cado, Fórum Marketing Digital e Metodologia 

do Prêmio Lupa de Ouro 2016.

» Número de pessoas beneficiadas: 17

JUNHO

17/06 Pesquisa de Estruturas de Marketing Digital

Esta pesquisa teve como finalidade entender 

como o tema “Marketing Multichannel e Digi-

tal” é abordado dentro dos laboratórios da In-

dústria Farmacêutica.

As atividades de marketing digitais assu-

mem uma importância cada vez maior dentro 

do marketing mix dos nossos associados seja 

por conta de sua maior custo/efetividade, seja 

por conta das limitações de compliance.

A pesquisa revelou que vários laboratórios já 

possuem atividades de grande alcance tais como:

• Web meetings, visitas remotas entre outros.

» Número de laboratórios beneficiados: 16 

23/06 Fórum Marketing Multichannel e Digital 

Este evento abordou diversas questões como: 

“Quais são as atuais tendências?”, “Como ex-

plorar melhor as novas mídias?”, “Em que si-

tuações elas são mais efetivas?”, “O que os 

médicos acham delas?”. Contou com as apre-

sentações da IMS Health, Veeva, e apresen-

tação de cases e best pratices de laboratórios 

farmacêuticos, palestrantes: 

Léo Oliveira (Veeva), Élton Mendonça (IMS 

Heath), Rodrigo Valle (Agência Foster), Paula 

Campoy (Abbvie), Tiago Luz dos Santos (MSD) 

e Victor Requião (Merck).

Concluiu-se que o Marketing Multichannel e 

Digital chegou para ficar e que o grande segre-

do para o sucesso destas atividades é a exce-

lência na implementação tática e a geração de 

conteúdos de alto valor agregado.

» Número de pessoas beneficiadas: 54

28/06 Fórum Expectativas 2017

Este evento abordou as perpectivas para a In-

dústria Farmacêutica para o ano de 2017. Con-

tou com os palestrantes Sr. Bruno Abreu – Dire-

tor de Mercado e Assuntos Juridicos do Sindus-

farma, Profº Gesner Oliveira – PH.D em Econo-
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mia, Ex-presidente do Conselho Administrativo 

de Defesa do Economica/CADE e Bruno Hen-

rique Coutinho de Aguiar, Rayes & Fagundes 

Advogados Associados

Foram abordados os cenários macro-econo-

mico, possiveis desenvolvimentos regulatórios, 

de preço e tributários.

» Número de pessoas beneficiadas: 42

JULHO

13/07 Pesquisa Benchmarking de Expectativas 

da Indústria Farmacêutica

Esta pesquisa teve como finalidade medir as ex-

pectativas dos associados em relação ao cresci-

mento de mercado esperado para 2017, conso-

lidar as mesmas, criando assim um benchmar-

king para servir de balizador para o planejamen-

to 2017. A pesquisa alcançou 12 laboratórios, 

que somados representam 40% de cobertura 

do mercado e gerou as seguintes conclusões:

CRESCIMENTO ESPERADO PARA 2017 MÉDIA

Total Retail valores 9,93%

Total Retail unidades 5,68%

Non-Retail valores 4,73%

Non-retail unidades -2,80%

Média

Expectativa de aumento de preço 6,8%

Número de laboratórios beneficiados: Tota-

lidade dos associados. 

21/07 Pesquisa “Benchmarking de Fv”

Esta pesquisa foi enviada a todos os associa-

dos e objetivava criar parametros de compara-

ção sobre os principais indicadores de tamanho 

e efetividade das Forças de Vendas, tais como: 

• Tamanho das equipes

• Painel médico por linha promocional

• KPIs de produtividade tais como: média de 

visitas dia, cobertura de painel, dias em cam-

po etc. 

Alguns highlights da pesquisa:

• O número de representantes caiu 2% em 

2016 comparado com o ano anterior (Núme-

ro agregado de 14 laboratórios que informa-

ram o histórico.)

• A média de visita diária da indústria é de 9 

visitas por dia.

• O target de cobertura do painel médio da In-

dústria é de 91%

A pesquisa foi revista e redesenhada pelo Gru-

po de Trabalho Benchmarking FV do Conselho 

Consultivo Grupemef by Sindusfarma, formado 

por: Rodolfo Thomazette – Novartis, Alvaro Caval-

cante – Merck, Christiane Baptista – Hypermarcas 

(representando Alexandre Igor – Hypermarcas).

A pesquisa teve 30 laboratórios partipantes, 

que somados representam 47% de cobertura do 
mercado, alcançando um total de 7.811 Repre-
sentantes.

» Número de laboratórios beneficiados: 30

AGOSTO

16/08 3ª Reunião do Conselho Consultivo:

Esta reunião ocorreu com os membros que for-

mam o Conselho Consultivo Grupemef By Sin-

dusfarma. Foram abordados os seguintes temas: 

• Abertura e resumo de atividades do Gru-

pemef

• Update do Boletim Dinâmica de Mercado

• Lupa de Ouro 2016: 

• Validação do agrupamento das categorias e 

cronograma de apresentações ao júri

• Interação com IMS 

• Interação com Close-Up

• Decisão sobre próximos eventos.

» Número de pessoas beneficiadas: 15

31/08 Reunião do Grupo de Nutrição Enteral

O Grupemef by Sindusfarma é responsável pelo 

Boletim Nutricional que faz o mapeamento das 

informações de vendas do mercado de Nutrição 

Enteral. Este grupo é composto por cinco la-

boratórios (Abbott, BBraun, Danone, Fresenius 

e Nestlé), que representam aproximadamente 

90% do mercado de Nutrição Enteral. Devido 

à falta de auditorias no segmento, anos atrás 

estes laboratórios procuraram o Grupemef by 

Sindusfarma para realizar a troca das informa-

ções, mapeando o mercado de Nutrição Ente-

ral. Hoje, essas informações contam com um 

histórico com mais de cinco anos e trabalha-

mos no último nível de informação de vendas 
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por apresentação (SKU), com valores informa-

dos em vendas líquidas.

A Reunião foi realizada com os membros do 

grupo de Nutrição Enteral para tratar de ou-

tros assuntos de interesse destes participantes. 

Dentre os principais assuntos desta reunião fo-

ram aprovados:

• Aberturas de Vendas totais por UF no rela-

tório mensal

• Inclusão dos filtros Oral e Enteral no relató-

rio mensal de vendas por Litros.

• Realização da Pesquisa semestral para esti-
mar o mercado de Alta Hospitalar.

• Realização de uma nova Pesquisa semestral 
sobre as equipes de Força de Vendas abor-

dando Tamanho das equipes, Painel médico 

por linha promocional e KPIs de produtividade.

» Número de pessoas beneficiadas: 13

SETEMBRO

02/09 Pesquisa Premiação /Incentivos / 

Remuneração variável da FV.

Esta pesquisa foi enviada a todos os associados. 

A mesma foi atualizada pelo Grupo de Trabalho 

Benchmarking FV do Conselho Consultivo Gru-

pemef by Sindusfarma formado por: 

Rodolfo Thomazette – Novartis, Alvaro Caval-

cante – Merck, Christiane Baptista – Hypermar-

cas representando Alexandre Igor – Hypermarcas.

O objetivo da realização desta pesquisa é en-

tender como estão estruturados e governados os 

programas de incentivos para Força de Vendas 

e Gerentes de Contas atualmente na indústria 

farmacêutica. 

A pesquisa teve 37 laboratórios participantes 
que representam um total de 38% do mercado.

» Número de laboratórios beneficiados: 37
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20/09 Fórum Acesso Sistema Suplementar  

de Saúde

O Pipeline de novos produtos dos laboratórios 

de pesquisa está cada vez mais orientado a pro-

dutos de alta complexidade e alto custo, que 

são dispensados em mercados institucionais, 

públicos e privados. 

Torna-se necessário desenvolver com eficá-

cia os processos de inclusão desses medicamen-

tos na lista de procedimentos aprovados pelo 

SUS e no ROL de procedimentos do Sistema Su-

plementar.

Para tal a correta preparação de dossiês far-

macoeconômicos e o conhecimento dos proces-

sos e das limitações das operadoras do Siste-

ma Suplementar torna-se uma habilidade ainda 

pouco desenvolvida nos laboratórios.

Atendendo a essa necessidade, realizamos o 

Fórum de Acesso ao sistema privado de Saúde 

que contou com renomados Diretores de Acesso 

da Indústria Farmacêutica, Diretores dos Paga-

dores (Seguradoras) e Especialistas em Farma-

coeconomia e RWE.

Lucia Armada, diretora de Acesso laborató-

rio Janssen; Silvia Sfeir, diretora de Assuntos 

Corporativos e Acesso do laboratório Novartis; 

Bruno Sobral, ex-diretor da ANS; Claudio Tafla, 

diretor da Mapfre Saúde; e Otávio Clark, CEO 

da Evidências.

» Número de pessoas beneficiadas: 58

OUTUBRO

18/10 4ª Reunião do Conselho Consultivo:

Esta reunião ocorreu com os membros que for-

mam o Conselho Consultivo Grupemef By Sin-

dusfarma. Foram abordados os seguintes te-

mas: Prêmio Lupa de Ouro 2016, Plano de ati-

vidades do Grupemef, Interação com o IMS, In-

teração com o Close-Up, Sugestões para o pró-

ximo Advisory Board – IMS, Sugestões para a 

próxima reunião com o Close-Up.

» Número de pessoas beneficiadas: 13

28/10 40º Prêmio Lupa de Ouro 2016:

Diferente do evento realizado em 2015, o Lupa 

de Ouro 2016 contou com uma nova metodolo-

gia de avaliação. Seguindo a sugestão de um 

membro do Conselho Consultivo durante uma 

reunião deste grupo, a metodologia desta vez 

baseou-se em inscrições, dando a possibilida-

de dos interessados submeterem suas cam-

panhas. 

As inscrições iniciaram em 20/06, tendo pra-

zo até o dia 12/08. Foram realizados um total 

de 188 inscrições – 154 Produtos (137 inscri-

ções na categoria Prescrição, 17 inscrições na 

categoria MIP) e 34 projetos (28 inscrições na 

categoria Melhor Projeto, 6 inscrições na cate-

goria Non-Retail). 

A segunda fase de avaliação durou quatro 

dias, iniciando no dia 27 de Setembro. Contou 

com a presença de 23 jurados, gerentes e dire-

tores de laboratórios associados.

JURADOS LUPA DE OURO 2016

Laboratório Nome

Abbvie Cláudio Wiltemburg

Bayer André Sozzi

Bayer Cássio Moribe

Besins Marcelo Gonçalves

Biolab Ana Luiza Sampaio 

Biolab Marcelo Kozuka

Biolab Rodrigo Medeiros

Danone Cláudio Ribeiro

Danone Patricia Freitas

EMS José Luiz Cardoso

GSK Pedro Castro

Hypermarcas Alexandre Igor

Hypermarcas Glauber Cesar Silva

Ipsen Rubens Lima

Janssen Guilherme Leonis

Lupin Klever Iftoda

Lupin Renato Oliveira

Merck Álvaro Cavalcante

Merck Wagner Ritzdorf

Novartis Rodolfo Thomazette 

Zambon Ana Antonucci

Zambon Edward Dragonetti

Zambon Marlom Bastos

» Número de pessoas beneficiadas: Mais de 
200 pessoas.



106  SINDUSFARMA Relatório anual de atividades 2016

NOVEMBRO

25/11 5ª Reunião do Conselho Consultivo:

Esta reunião ocorreu com os membros que for-

mam o Conselho Consultivo Grupemef By Sin-

dusfarma. Foram abordados os seguintes te-

mas: SLAs com IMS, Comitê de qualidade Clo-

se-up, Boletim Dinâmica de Mercado, Programa 

de Cursos 2017.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

27/11 Desenho do programa de cursos 2017

Nos últimos 2 meses de 2016 terminamos de de-

senhar os cursos que serão oferecidos em 2017, 

e que foram selecionados e aprovados pelo con-

selho consultivo, a saber:

Curso de acesso
1 – Descrição dos Objetivos

O principal objetivo deste curso é formar profis-

sionais aptos a atuarem na área de Acesso com 

habilidades para elaborar ou colaborar na elabo-

ração de estratégias, dossiês, ações táticas etc. 

Secundariamente, o curso tem por objetivo 

proporcionar uma visão abrangente do siste-

ma de saúde brasileiro com ênfase nas áreas 

de Acesso e Farmacoeconomia, para profissio-

nais de Marketing que necessitem ou desejem 

entender os processos dessas áreas.

2 – Conteúdo 

• O curso é composto por 15 módulos de 4 ho-

ras totalizando 60 horas

• O curso será realizado nas sextas feiras à tar-

de durante 4 horas

• Duração total do curso: 12 semanas

Curso de formação de gerentes de Produto
1 – Descrição dos Objetivos

Formar gerentes de produto em início de car-

reira ou aspirantes ao cargo, ensinando uso das 

ferramentas de informação, elaboração de es-

tratégias e táticas e execução habilitando os 

mesmos a elaborar planos de mkt e controlar a 

sua implementação

2 – Conteúdo 

• Total de dias: 10 sextas-feiras, no período da 

tarde.

• Total de horas: 40 horas

DEZEMBRO

07/12 Comitê Close-Up e Grupemef 

O Grupemef se propõe a ser um interlocutor 

da Indústria junto aos provedores de serviço 

para a mesma. Neste sentido abrimos um ca-

nal de comunicação com Close-up e Quintiles 

IMS levando aos mesmos algumas preocupa-

ções e necessidades da Indústria. O primeiro 

evento que se realizou nesta linha de atuação 

foi em parceira com o Close-Up, onde a empre-

sa apresentou as suas novidades de auditorias 

de Prescrição 2017, novidades de auditorias de 

Vendas, Avaliação dos Serviços Close-Up 2016 

e Melhorias 2017, Proposta de SLAs para 2017.

O Grupemef by Sindusfarma, junto com 

membros do conselho consultivo presentes fez 

algumas contrapropostas para as quais recebe-

remos resposta do provedor.

» Número de pessoas beneficiadas: 58

14/12 Desenho da Pesquisa de imagem perante 

a classe médica

Em dezembro, fechamos a parceria com a Ip-

sos, para realização da primeira pesquisa de 

pesquisa de imagem dos laboratórios junto à 

classe médica. 

A Ipsos é uma das maiores empresas multi-

nacionais de pesquisa de mercado, presente em 

mais de 88 países e líder em pesquisa “survey 

based”, incluindo o Brasil.

Nessa pesquisa mediremos quais são os me-

lhores laboratórios na visão dos médicos de 

diferentes especialidades, em diversos parâ-

metros de avaliação, tais como qualidade dos 

produtos, qualidade dos representantes etc.

Para maiores detalhes, veja a apresentação 

anexa. 

O cronograma do projeto será o seguinte:

• Início das atividades de planejamento: de-

zembro de 2016

• Atividades de coleta das entrevistas nacio-

nais: dezembro a março de 2017

• ivulgação dos resultados: abril de 2017

Pesquisa Perfil da FV
Esta pesquisa teve como finalidade enten-

der melhor qual o perfil dos profissionais que 

atuam na Força de Vendas das Indústrias Far-
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macêuticas no Brasil. Como tal, serve para que 

os participantes comparem a composição da 

sua equipe com outros concorrentes e com a 

média da Indútria com relação a parametros 

como: Idade, escolaridade, anos de casa etc. 

Alguns Highlights desta pesquisa:

• Em média, 38% dos representantes da Indús-

tria são mulheres.

• 39% dos representantes têm menos de 36 

anos e há laboratórios com mais de 60% de 

representantes abaixo desta idade.

• 71% dos reps têm curso superior completo.

• 40% dos reps têm menos de 3 anos de casa 

e existem laboratórios em que este índice al-

cança mais de 80%.

» Número laboratórios beneficiados: 12

15/12 Boletim Dinâmica de Mercado 

Após um extensivo processo de consulta aos 

associados e posteriormente de desenvolvi-

mento tecnológico terminamos a criação da 

nova ferramenta de informação do Sindusfar-

ma que servirá de balizador para nossos asso-

ciados com relação ao crescimento do mercado.

Em dezembro foram iniciados os testes e o 

lançamento oficial está previsto para Abril/2017.

Boletim Dinâmica de Mercado conterá as se-

guintes vantagens: 

• Medir o crescimento real do mercado (Valo-

res com descontos e impostos)

• Vendas Ex factory 

• Rapidez: 5º dia útil

O novo Boletim Dinâmica de Mercado conte-

rá os seguintes indicadores: 

• Crescimento do mercado em unidades e va-

lores líquidos computando Mês, YTD e MAT

 *Para valores líquidos considerar ((Preço fá-

brica – Descontos) – Impostos) 

• Faturamento dos Canais Retail e Non Retail, 

no Canal Retail com as aberturas: 

• Retail Marca e Retail Genéricos.

• Report anônimo (Laboratórios não abertos)

• Periodicidade: Mensal (envio até o 4º dia útil)

• Resultados no 5º dia útil

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS 
É difícil mensurar o número de profissionais be-

neficiados com as nossas atividades visto que 

as nossas pesquisas são utilizadas por um gran-

de número de colaboradores dentro de cada 

uma das empresas associadas.

No entanto a grande participação nas pes-

quisas realizadas permite concluir que houve 

um significativo aumento nos beneficiados pe-

las nossas atividades no ao de 2016.

Com relação aos eventos tivemos uma parti-

cipação de um total de 300 profissionais.

RESULTADOS OBTIDOS
Ao longo do ano o Grupemef by Sindusfarma ga-

nhou muito em dinamismo nas vertentes elen-

cadas nos objetivos acima, a saber:

• Realizamos 5 eventos todos eles com gran-

de participação e muito bem avaliados pelos 

participantes.

• Realizamos 6 pesquisas em áreas de interes-

se dos associados, incluindo a pesquisa de 

benchmarking de FV, onde foram definidos 

os KPIs de produtividade que passaremos a 

acompanhar anualmente.

• Foi desenhado um novo boletim de vendas 

que será implementado em 2017.

• Desenhamos 2 cursos que serão implemen-

tados em 2017.

• Finalmente conseguimos a adesão de mais 

de 30 executivos da Indústria que se enga-

jaram nas atividades do Grupemef seja no 

conselho consultivo ou através de participa-

ção em outras atividades.

• O Grupemef by Sindusfarma voltou a se colo-

car no papel de interlocutor da Indústria fren-

te aos provedores de informações de marke-

ting atuando como um canal para concentrar 

as necessidades da Indústria.

GRUPEMEF BY SINDUSFARMA REASSUMIU 
SEU PAPEL DE INTERLOCUTOR 
E REFERÊNCIA DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA ENTRE OS PROVEDORES 
DE INFORMAÇÕES DE MARKETING.
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Grupos de Trabalhos e Comissões

CONSELHO CONSULTIVO GRUPEMEF BY SINDUSFARMA 33 PARTICIPANTES

Laboratório Nome

Abbvie Claudio Wiltemburg

Abbvie Júlio Kassen

Aché Lena Riscali 

Apsen Glauco Meirelles

Astrazeneca Rodrigo Rol 

Astrazeneca Leandro Gaeta

Bayer Cassio Moribe

Bayer André Sozzi

Biolab Reinaldo Moraes 

Biolab Rodrigo Medeiros

Boehringer Debora Nery

EMS José Luiz 

Eurofarma Walker Lahmann 

Eurofarma Danilo Borzeto

Eurofarma César Scaléa

Eurofarma Fábio Kuwahara

GSK Pedro Castro

Hypermarcas Alexandre Igor 

Hypermarcas Cristiane Baptista

Janssen Guilherme Leonis 

Lupin Farmaceutica do Brasil Ltda. Klever Iftoda 

Lupin Farmaceutica do Brasil Ltda. Renato Oliveira

Merck Alvaro Cavalcante 

Merck Sergio Fujimoto

Moksha Luis Fernando Miranda

MSD Livía Araujo

Novartis Ricardo Maykot

Novartis Rodolpho Thomazette 

Roche Fabio Sakari

Sanofi Eduardo Novaes

Theraskin Tatiane Silva de Aguiar Anspach 

Zambon Ana Antonucci 

Zodiac Delmir Jr. 

GRUPO BENCHMARKING FV 3 PARTICIPANTES

Empresa Nome

Hypermarcas Cristiane Baptista

Merck Alvaro Cavalcante 

Novartis Rodolpho Thomazette 
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GRUPO DE TRABALHO AUDITORIAS 6 PARTICIPANTES

Empresa Nome

Aché Lena Riscalli 

Biolab Rodrigo Medeiros 

Eurofarma Danilo Borzeto 

Biolab Reinaldo Moraes 

Zodiac Delmir Teixeira Jr. 

GSK Pedro Castro 

GRUPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 10 PARTICIPANTES

Empresa Nome

Abbott Tatiana Almeida

BBraun Adriana Brandão

Danone Patricia Freitas

Danone Daniele Baeta

Danone Claudio Ribeiro

Fresenius Adriana Alvarenga

Fresenius Marcio Sartori

Fresenius Bruno Damião

Nestlé Patricia Ugaya 

Nestlé Maria Fernanda Valente

ANÁLISE GERAL

Item Média Mínima Máxima

Reps por GD 9 6 24

Target cobertura  
do painel

91% 78% 100%

% de revisita 27% 2% 90%

% dias em campo 
(Representante)

92% 75% 100%

% tempo coaching do GD 61% 20% 90%

Média de Visitas Médicas 
por dia

9 4 14

Média de Visitas 
Farmácia por dia

2 0,25 3

Produtos Promovidos 
por linha

7 1 35

4.698

* 14 laboratórios

4.581

4.423

Representantes 
2014

Representantes 
2015

Representantes 
2016

Resumo indicadores

Pesquisa Benchmarking de FV
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55,6%

22,2%

22,2%

50,0%

16,7%

12,5%

20,8%

46,2%

7,7%

15,4%

30,8%

40,7%

3,7%

33,3%

22,2%

Linhas Primary Care
Linhas produtos  

estabelecidos/maduros
Linhas Specialty  
Care/Hospitalar

Gerentes de Contas/KAMs

 50% variável / 50% fixo 0,0% 16,7% 7,7% 3,7%

 40% variável / 60% fixo 22,2% 12,5% 15,4% 33,3%

 30% variável / 70% fixo 55,6% 50,0% 46,2% 40,7%

 20% variável / 80% fixo 22,2% 20,8% 30,8% 22,2%

Pesquisa Premiação/Incentivo/Remuneração variável da FV
20. Quanto representa esta premiação quando comparada ao salário total do colaborador (Fixo x Variável)?

Pesquisa Perfil da FV
6. Como é dividida a sua força de vendas por sexo — 
Divisão pelo total de representantes

Pesquisa Perfil da FV
7. Como é dividida a sua força de vendas por faixa 
etária — Divisão pelo total de representantes

Masculino
62%

N= 5.469  
representantes

N= 5.469  
representantes

Feminino
38%

 Até 25 anos

 De 26 a 30 anos

 De 31 a 35 anos

 De 36 a 40 anos

 De 41 a 45 anos

 De 46 a 50 anos

 Acima de 50 anos

2%

14%

23%

21%

15%

11%

14%
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APRESENTAÇÃO
Neste relatório vocês irão encontrar as prin-

cipais ações e atividades desenvolvidas pela 

Área Sindical Trabalhista durante o ano de 

2016 como: Palestras; Reuniões Plenárias, Wor-

kshops, Negociações Coletivas de Trabalho, Se-

minários de Gestão de Saúde e Segurança no 

Trabalho, Acompanhamento do Processo de In-

clusão de PCD’s, PAP – Programa de Apoio Pro-

fissional, X Jogos Sindusfarma.

O ano de 2016 continuou sendo de muitos 

desafios, destacamos a continuidade das dis-

cussões sobre a implantação do Sistema de Es-

crituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Sendo a 

sua implementação prevista para setembro de 

2016, foi adiada para meados 2018. Foram rea-

lizadas em 2013 – 2 reuniões, 2014 – 5 reuniões, 

em 2015 – 3 reuniões e 2016 mais 6 reuniões, 

sendo também enviado diversas informações e 

notícias aos associados. 

Não podemos deixar de mencionar as ne-

gociações coletivas de trabalho realizadas du-

rante 2016, quando foram discutidas somente 

as cláusulas econômicas das respectivas con-

venções vigentes referentes à Fetquim/CUT, 

Fequimfar/Força Sindical e Sinfar (Farmacêuti-

cos), esse fato se deve pela estagnação e agra-

vamento da crise econômica no Brasil. Quanto 

ao Sinprovesp (Propagandistas) foram discuti-

das as cláusulas sociais e econômicas, confor-

me previsto na CCT 2015/2016. 

Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, 

esta Gerência trabalhou ativamente na NR 12 – 

Máquinas e Equipamento durante 2016, acom-

panhando às alterações nos anexos IV, XI e XII, 

novas Notas Técnicas (números 253 e 254) ex-

pedidas pelo Ministério do Trabalho e também 

enviando sugestões e informações para Fiesp e 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) refe-

rente aos impactos da Consulta Nacional: Ane-

xo V (Motocicletas) da NR 16 (Periculosidade) e 

no Senado Federal – PDS 43/2015, que susta a 

aplicação da Norma Regulamentadora 12 (NR 12) 

do Ministério do Trabalho, que trata da Seguran-

ça no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Relações Sindicais Trabalhistas

G E R E N T E  Arnaldo Pedace
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Merece destaque a participação do Gerente 

de Relações Sindicais Trabalhistas do Sindus-

farma, Arnaldo Pedace no bate papo sindical 

da CNI sobre Negociação Coletiva em Fortaleza 

na FIEC – Federação da Indústria do Estado do 

Ceará, em 22 de setembro de 2016, reuniram-se 

Líderes e executivos de sindicatos empresariais 

da indústria. A prática compartilhada foi “Con-

ciliação Voluntária de Divergências”.

O Sindusfarma recebeu da Federação das In-

dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) o Prê-

mio Melhores Práticas Sindicais 2016, em ceri-

mônia realizada no dia 17 de novembro de 2016, 

na sede da Federação, na categoria Negociação 

Coletiva, mereceu o 1º lugar a ação “Concilia-

ção Voluntária de Divergências”, desenvolvida 

pela Gerência de Relações Sindicais Trabalhis-

tas, liderada por Arnaldo Pedace.

A CNI criou o Programa de Desenvolvimento 

Associativo (PDA) que é um instrumento que 

visa modernizar os sindicatos e fortalecer sua 

atuação na defesa dos interesses da Indústria 

brasileira. Foram selecionadas 100 Práticas Sin-

dicais para o Banco de Boas Práticas, das 438 

avaliadas, que tem como objetivo reconhecer 

e disseminar práticas inovadoras de Sindica-

tos Industriais. O Sindusfarma foi contemplado 

com 4 práticas conforme apresentamos abaixo: 

• Comunicação e relacionamento – Boa práti-

ca “Prêmio Melhores Práticas em Gestão de 

Saúde e Segurança no Trabalho;

• Negociação coletiva – Boa prática “Concilia-

ção voluntária de divergências” ;

• Prestação de serviços – Boa prática “PES – 

Programa Educacional”;

• Prestação de serviços – Boa prática “Progra-

ma de Inclusão Social – Pessoas com Defi-

ciência (PCD).

O Ministro Gelson de Azevedo em 2016 deu 

continuidade ao programa de visitas que o Sin-

dusfarma vem fazendo junto aos Tribunais e 

magistrados da Justiça do Trabalho em todo o 

país. (TRT – 4ªRegião e TST em Brasília).

As expectativas de recuperação da economia 

brasileira têm melhorado, mas ainda não será 

em 2017 que o país vai sair da crise.

O Banco Central prevê a desaceleração da 

inflação para o fim do próximo ano. A proje-

ção do Índice Nacional de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) para 2017 é de 5,04%, mas 

ainda longe do objetivo central de 4,5% fixado 

pelo governo. 

 O prolongamento da crise econômica e a 

inflação ainda elevada fará de 2017 mais um 

ano de ganhos reais modestos nos salários. As 

categorias que irão fechar Convenção Coletiva 

de Trabalho no primeiro trimestre encontra-

rão dificuldades para garantir pelo menos as 

perdas acumuladas pelos índices de preços ( 

INPC/IBGE) e também a possibilidade de ha-

ver cada vez mais casos de reajustes escalo-

nados e parcelados.

Arnaldo Pedace

MISSÃO DO DEPARTAMENTO
Fazer com que as negociações coletivas ocor-

ram 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 tra-

balhista, tornando acessível as imposições das 

normas que incidem sobre a atividade das em-

presas na área de recursos humanos.

Conduzir o programa integrado de Gestão 

e Boas Práticas de Segurança no Ambiente de 

Trabalho GST – Sindusfarma.
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OBJETIVOS
A área Sindical Trabalhista tem como objetivos: 

analisar as Leis, Projetos de Lei, Portarias e in-

formativos diários editados por órgãos oficiais, 

prestação de assessoria preventiva sobre inova-

ções legais e jurisprudenciais ou doutrinárias na 

área do Direito do Trabalho; representação do 

Sindusfarma nas negociações das convenções, 

acordos ou dissídios coletivos com os sindicatos 

dos trabalhadores; assessoramento às empresas 

associadas em questões relativas à aplicação da 

legislação trabalhista/previdenciária vigente.

A Gestão e Boas Práticas de Segurança no 

Ambiente de Trabalho (GST – Sindusfarma) tem 

como objetivos: realizar eventos para esclareci-

mento e atualização dos profissionais da área, 

proporcionando aos participantes dos eventos 

a troca de experiências e oportunidade de ad-

quirir novos conhecimentos na área; debater 

assuntos da legislação voltada à segurança, hi-

giene e medicina ocupacional;

desenvolver ações no sentido de instrumen-

talizar os técnicos, quanto aos EPI`s defeituo-

sos, bem como conscientizar os colaboradores 

da importância do uso desses equipamentos; 

acompanhar as alterações nas normas regula-

mentadoras do Ministério do Trabalho e Em-

prego e demais regulamentações pertinentes.

PÚBLICO-ALVO
As atividades realizadas se destinam aos cola-

boradores das áreas de recursos humanos, ju-

rídica e saúde e segurança do trabalho.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
FEVEREIRO

01/02 Reunião do Comitê Estratégico

Apresentação de empresa associada relatando 

seu “case” de redução de reclamações traba-

lhistas do Rio Grande do Sul; Apresentação da 

Ata de Audiência de Porto Alegre sobre expedi-

ção de ofício a OAB; Parecer sobre a possibilida-

de de configuração de ilícito penal referente às 

Cooperativas de Fachadas; Atualização do an-

damento das ações judiciais – PIS/Pasep e Co-

fins, Taxas da Anvisa e Rastreabilidade; Atua-

lização sobre o andamento da ação sobre a Lei 

de Santa Catarina – proibição da propaganda 

médica nos meios de comunicação;

» Número de pessoas beneficiadas: 07

02/02 Reunião de Heads de RH

Primeira reunião do grupo destinada apenas a 

Diretores de Rh das empresas associadas. Tema 

discutido: Negociações Coletivas 2016/2017

» Número de pessoas beneficiadas: 07

02/02 Reunião Extraordinária: NR 12

Reunião do grupo, destinada para inclusão na 

cartilha das recentes mudanças da norma. Carti-

lha destinada à Industria Farmacêutica com intui-

to de orientar e guiar a implementação da norma. 

» Número de pessoas participantes: 10

04/02 Reunião de Administração de Pessoal

Temas discutidos: Desoneração da Folha de Pa-

gamento; Terça-feira de carnaval não é consi-

derado feriado; Gestante que pediu demissão 

não tem direito à estabilidade; Prazo: Entrega 

da RAIS; Empregado que abandonou o emprego 

ao fim do auxílio-doença não consegue rever-

ter justa causa; Empresa é condenada por can-

celar plano de saúde de operário com contrato 

de trabalho suspenso; Contratação de Apren-

dizes; Acidentes de Trajeto crescem 20%; PL 

2210/2015 – Isenção de multa para empresa 

que não conseguir cumprir cota para deficien-

tes; PL 5784/2013 – Ampliação de prazo – CTPS; 

PL 93/2015 – Seguro de Vida para Aprendizes;

» Número de pessoas beneficiadas: 23

17/02 Reunião GFARH

Reuniões destinadas a área de recursos huma-

nos. A primeira reunião do ano teve a votação 

para novos membros do Comitê GFARH (presi-

dente e coordenadores); Proposta de Trabalho 

2016 – Escolha anual dos temas para as reu-

niões/ regras; e Discussão e consenso do plano 

do ano de 2016.

» Número de pessoas beneficiadas: 10

17/02 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

O enfoque deste Grupo é desenvolver Cartilha 

com orientações sobre os layouts de Seguran-

ça e Saúde Ocupacional do eSocial. As reuniões 

serviram também para sanar dúvidas das em-

presas participantes na implementação do eSo-

cial. Foi definido um modelo a ser seguido e a 

cartilha está em sua fase final de elaboração 

e deverá ser lançada no 2º semestre de 2017.
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Nesta reunião foram definidos os objetivos 

do grupo e a forma de trabalho, bem como es-

tabelecidas as regras de participação no grupo.

» Número de pessoas participantes: 25

23/02 Workshop Segurança do Trabalho PROJETO 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

O objetivo deste evento foi apresentar, discu-

tir e indicar as melhores formas para se elabo-

rar um Processo de AVCB com sucesso. Foi im-

portante para esclarecer dúvidas comuns das 

empresas.

» Número de pessoas beneficiadas: 26

24/02 Reunião Jurídico Trabalhista

Primeira reunião do ano e foram mencionados: 

Desoneração da Folha de Pagamento; Vara do 

Trabalho concilia partes de processo por meio 

do whatsapp; Mensagens eletrônicas enviadas 

à noite afasta a configuração de horas extras; 

Consultor registra cobranças por SMS em car-

tório e comprova assédio moral; Justiça conde-

na empregado a pagar danos materiais a em-

presa; É possível cumulação dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade; Turma afasta 

discriminação na dispensa de empregado com 

deficiência; Contratação de Aprendizes; Gover-

no vai cobrar empresas que causam aciden-

te de trabalho; Certidão de Ação Trabalhista 

passa a ser gratuita; Tribunal edita Súmula 45 

sobre fato gerador da contribuição previden-

ciária; Súmulas e Orientações Jurisprudenciais 

podem ser aplicadas retroativamente; Decisões 

– Cooperativas;

» Número de pessoas beneficiadas: 19

MARÇO

04/03 Entrega de Pauta – FEQUIMFAR

08/03 Entrega de Pauta – FETQUIM

15/03 Workshop: Repercussões do novo CPC da 

Justiça do Trabalho

Teve como objetivo apresentar as mudanças do 

novo Código de Processo Civil e seus reflexos 

no Processo do Trabalho, workshop destinado 

à: Estagiários, Advogados, operadores do Direi-

to, profissionais da área de RH.

» Número de pessoas beneficiadas: 10

15/03 Reunião Grupo de Trabalho NR´s

O enfoque deste Grupo é discutir e revisar os 

Manuais de Boas Práticas de Segurança e Medi-

cina do Trabalho na Indústria Farmacêutica que 

tratam sobre as Normas Regulamentadoras do 

Trabalho. Nesta reunião foi definida a agenda 

para o ano com nova divisão das normas entre 

os participantes do grupo.

» Número de pessoas participantes: 06

16/03 Reunião GFARH

Palestra sobre Inclusão Social: Projeto Meu 

Novo Mundo (Chiesi Farmacêutica);

» Número de pessoas beneficiadas: 10

17/03 Reunião da Comissão de Negociação

Essa reunião teve como objetivo analisar a pau-

ta de reivindicações apresentadas pelos Sindi-

catos dos empregados.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

22/03 Reunião do Comitê Estratégico

Apresentação das medidas preventivas para di-

minuição das reclamações trabalhistas no Rio 

Grande do Sul; Parecer sobre a possibilidade de 

configuração de ilícito penal referente às Coo-

perativas de Fachada; Atualização do andamen-

to das ações judiciais – PIS e Cofins, Taxas da 

Anvisa e Rastreabilidade; Atualização do anda-

mento da ADIN sobre a Lei de Santa Catarina – 

proibição da propaganda médica nos meios de 

comunicação; Atualização das pautas de reivin-

dicações de 2016;

» Número de pessoas beneficiadas: 11

28/03 Reunião Jurídico Trabalhista

A empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. 

fez uma apresentação sobre o progresso obtido 

na empresa sobre o tema: “Sindicatos e Coo-

perativas”.

» Número de pessoas beneficiadas: 24

29/03 Reunião da Comissão de Negociação

Essa reunião teve como objetivo analisar a pau-

ta de reivindicações apresentadas pelos Sindi-

catos dos empregados.

» Número de pessoas beneficiadas: 09
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29/03 Workshop Segurança do Trabalho: Segu-

rança Química, Transporte de Produtos Perigosos 

e GHS – Fábrica 3M – Sumaré

Este workshop teve como objetivo discutir os 

aspectos do gerenciamento adequado de pro-

dutos químicos perigosos. Foi abordada a forma 

correta de gerenciar produtos químicos dentro 

da indústria farmacêutica e a importância do 

transporte em conformidade com a legislação 

dos produtos e resíduos perigosos. Em 2016, o 

Sindusfarma firmou uma parceria com a empre-

sa, visando atualizar os profissionais de Saúde, 

Segurança e Higiene no Trabalho da Indústria 

Farmacêutica no desenvolvimento de seus pro-

gramas de proteção ao trabalhador.

» Número de pessoas beneficiadas: 36

30/03 Negociação Coletiva – FIP

Essa negociação teve como objetivo analisar 

a pauta de reivindicações apresentadas pelos 

Sindicatos dos empregados.

» Número de pessoas beneficiadas: 13

31/03 Negociação Coletiva – Sinprovesp

Essa negociação teve como objetivo analisar 

a pauta de reivindicações apresentadas pelos 

Sindicatos dos empregados.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

ABRIL

Assinatura das Convenções Coletivas  

de Trabalho – 2016

FETQUIM (CUT) e FEQUIMFAR
O Sindusfarma e a Fequimfar firmaram no dia 

11/4 o Aditivo à Convenção Coletiva de Traba-

lho 2016/2017. A data de vigência do acordo é 

1º de abril.

Em 18/4, Sindusfarma e Fetquim assinaram 

o Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 

2016/2017.

Para os profissionais filiados à Fetquim/CUT 

e Fequimfar, o índice de reajuste será de 10%, 

com teto de R$ 7.760,00.

A Convenção tem as seguintes bases:

Reajuste salarial

10% para os salários. Teto de R$ 7.760,00. Aci-

ma desse valor, fixo de R$ 776,00.

Salário normativo:

• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

1.378,49 

• Para empresas a partir de 101 empregados: 

R$ 1.551,55 

Participação nos lucros e resultados:

• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

1.475,10

• Para empresas a partir de 101 empregados: 

R$ 2.046,00

Cesta básica ou vale alimentação:

• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

184,00

• Para empresas acima de 101 empregados: 

R$ 250,00

Faixa de reembolso de medicamentos:

• Faixa item a – Para salários até R$ 2.246,04 – 

80% do valor da nota fiscal até o limite men-

sal de compra;

• Faixa item b – Para salários de R$ 2.246,05 

até R$ 3.624,52 – 50% do valor da nota fiscal 

até o limite mensal de compra;

• Faixa item c – Para salários acima de R$ 

3.624,52 – 30% do valor da nota fiscal até o 

limite mensal de compra;

• Para salários acima de R$ 6.976,82 o limite 

do subsídio será o valor fixo de R$ 2.093,04.

Licença maternidade

Garantia de emprego ou salário à empregada 

gestante, desde a confirmação da gravidez e até 

5 meses após o parto, nos termos d letra b do 

item II do artigo décimo das Disposições Tran-

sitórias da Constituição Federal, ou até 90 dias 

após o afastamento legal, prevalecendo, des-

tas duas alternativas, a que for mais favorável, 

sem prejuízo do aviso prévio legal, exceto nos 

casos de dispensa por justa causa, pedido de 

demissão e acordo entre as partes. Nos dois úl-

timos anos, as rescisões serão feitas com a as-

sistência do Sindicato dos trabalhadores, sob 

pena de nulidade.

Auxílio creche

O valor do reembolso mensal corresponderá às 

despesas havidas com guarda, vigilância e as-
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sistência de filho(a) registrado(a) ou legalmente 

adotado(a) até o limite de 50% do salário nor-

mativo de efetivação vigente no mês de com-

petência do reembolso.

SINPROVESP e FIP (Federação 
Interestadual dos Propagandistas)
O Sindusfarma e o Sinprovesp firmaram, no 

dia 13/4, a Convenção Coletiva de Trabalho 

2016/2018 dos propagandistas da indústria far-

macêutica. E no dia 14/4 firmaram a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2016/2018 com a FIP (Fe-

deração Interestadual dos Propagandistas). A 

data de vigência do acordo é 1º de abril.

Para os profissionais filiados ao Sinprovesp e 

FIP, o índice de reajuste será de 10%, com teto 

de R$ 6.300,00.

A Convenção tem as seguintes bases:

Reajuste salarial

10% para os salários até R$ 6.300,00. Acima des-

se valor, fixo de R$ 630,00.

Salário normativo R$ 1.700,00

Participação nos lucros e resultados R$ 1.800,00

Auxílio creche R$ 360,00

Reembolso de quilometragem R$ 0,75

Reembolso refeição R$ 39,00

Despesa com comunicação R$ 101,00

SINFAR (Farmacêuticos)
Reajuste salarial

• Salários de até R$ 7.760,00: 10%

• Salários acima de R$ 7.760,00: R$ 776,00 (au-

mento fixo)

13/04 Assinatura CCT: Sinprovesp

14/04 Assinatura CCT-FIP

» Número de pessoas beneficiadas: 12

14/04 Workshop Segurança do Trabalho: eSocial 

– Layouts do SST

O objetivo deste evento foi esclarecer dúvidas 

relativas aos Layouts do SST presentes no ESo-

cial. Foram apresentados e discutidos os no-

vos layouts e as dificuldades de atendimento 

de cada item. 

» Número de pessoas beneficiadas: 27

19/04 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

Cada empresa participante fez uma apresenta-

ção sobre o andamento da implementação do 

eSocial. Foi definido o modelo da cartilha e feita 

a divisão de áreas entre as empresas.

Número de pessoas participantes: 24

20/04 Reunião GFARH

A Marina da Fresenius Kabi, falou sobre o ESo-

cial na Prática (mudança cultural e impactos 

na empresa).

» Número de pessoas beneficiadas: 13

25/04 Reunião do Comitê Estratégico

Apresentação das medidas preventivas para di-

minuição das reclamações trabalhistas no Rio 

Grande do Sul; Parecer sobre a possibilidade de 

configuração de ilícito penal referente às Coo-

perativas de Fachada; Atualização do andamen-

to das ações judiciais – PIS e COFINS, Taxas da 

Anvisa e Rastreabilidade; Atualização do anda-

mento da ADIN sobre a Lei de Santa Catarina – 

proibição da propaganda médica nos meios de 

comunicação e atualização das pautas de rei-

vindicações de 2016

» Número de pessoas beneficiadas: 10

27/04 Reunião Jurídico Trabalhista

Foram discutidos: TRT 2ª edita quatro súmulas 

e uma tese jurídica prevalecente; TRT 3 mantém 

justa causa aplicada a empregada por comentá-

rio em rede social; TRT 23 – Justiça do Trabalho 

determina que ex-funcionários devolvam verbas 

rescisórias recebidas duas vezes; Empresa é con-

denada por se omitir em caso de empregado que 

mantinha conversas sexuais no MSN; TRT 13 – 

Crédito de nota fiscal paulistana é penhorável; 

TRT13 – Inspeção em bolsas, sacolas e mochilas 

de trabalhador e ato ilícito; Empresa deve pagar 

indenização por danos morais coletivos (descum-

primento de cota PCD); PL – 752/15 – Aumento 

dos valores das multas para empresa que des-

cumprir a cota – PCD; TRT 1 – Negada estabili-

dade na gravidez em contrato de aprendizagem; 
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Breves comentários sobre aplicação das novas 

do CPC na Justiça do Trabalho; Decisão favorá-

vel – Bayer – Rio Grande do Sul; Decisões – Coo-

perativas; Planilha – Cooperativas;

» Número de pessoas beneficiadas: 19

MAIO

02/05 Worhshop Preposto e Audiência Trabalhista

Objetivo foi de focar de modo prático, como o 

preposto deve agir na audiência trabalhista e 

apresentação dos pontos jurídicos relevantes de 

uma audiência trabalhista. Destinado aos esta-

giários, advogados, profissionais do RH, Geren-

tes de Rh e Administração de Pessoal.

» Número de pessoas beneficiadas: 17

04/05 Reunião de Heads de RH

Apresentação das principais tendências do pro-

cesso de gestão de desempenho realizada pela 

Patricia Feliciano – Talent & Organization Ca-

pability Network da Accenture e sobre Foco é 

Strengths Base – O que fazer para construir uma 

strengths culture, apresentado por Marisa Godoi 

e Helio Godoi – da Êxito Gestão de Carreira – Pri-

meira empresa certificada pelo Gallup no Streng-

ths Finder Development Program e Entrepreneu-

rial Profile EP10 – talentos de empreendedorismo

» Número de pessoas beneficiadas: 09

11/05 Reunião de Administração de Pessoal

Com intuito de sanar dúvidas em relação aos 

temas: ESocial – Leiautes – Adm. Pessoal, foi 

realizada essa reunião.

» Número de pessoas beneficiadas: 37

MAIO

12/05 Workshop Segurança do Trabalho: 

Insalubridade e Periculosidade

Este workshop teve orientação Técnica e Abor-

dagem Jurídica da concessão dos Adicionais de 

Insalubridade e Periculosidade. Abordou as dú-

vidas comuns das empresas e apresentou dicas 

importantes para respaldo jurídico.

» Número de pessoas beneficiadas: 23

17/05 Reunião Grupo de Trabalho NR’s

Foi revisada a NR 5 sendo incluídos vários mo-

delos que farão parte da nova cartilha.

» Número de pessoas participantes: 05

18/05 Reunião GFARH

Reunião destinada a área de recursos huma-

nos. Nesse dia a colaboradora Jaqueline Ortiz 

da Zambon falou sobre o Sistema Lean ( Produ-

tividade em Tempos de Crise).

» Número de pessoas beneficiadas: 13

25/05 Reunião Jurídico Trabalhista: Reunião 

destinada a área jurídico cujo temas foram

Propagandistas do Rio Grande do Sul (número 

de reclamações trabalhistas e jornada de traba-

lho); Compensação da Jornada e integração dos 

prêmios; Decisões Favoráveis sobre premiação 

– RGS; Exceção de Incompetência (propositu-

ra de ação em Porto Alegre); Dirigentes Sindi-

cais e de Cooperativas; Cenário atual do cum-

primento de cotas (PCD´s e Aprendiz); Decreto 

8.740/2016 – Experiência prática do Aprendiz; 

Perícias realizadas pelo SUS – Portaria Intermi-

nisterial; Ressarcimento dos gastos do INSS – 

Ação Regressiva; Lei 13.287/2016 – Gestante e 

Lactante /Atividade Insalubre; Decisão Impro-

cedente – Cooperativas;

» Número de pessoas beneficiadas: 19

JUNHO

01/06 Reunião de Heads

Resultado da pesquisa: As novas regras do en-

gajamento e ampla discussão sobre seus impac-

tos no processo de gestão de desempenho. Nes-

ta ocasião a KornFerry Hay apresentou as 6 Me-

gatendências destacando os principais pontos 

desta importante pesquisa para o engajamento.

E depois um debate sobre os impactos no proces-

so de gestão de desempenho (Mediadora: Ma-

risa Godoi – Sócia da Êxito Gestão de Carreira).

» Número de pessoas beneficiadas: 10

06/06 Reunião do Comitê Estratégico 

Atualização do andamento da Denúncia no MP 

sobre Cooperativas;

Auxílio na organização de seminário envol-

vendo a participação do TRT 4ª Região – Porto 

Alegre; Atualização do andamento das ações 

judiciais – PIS e Cofins, Taxas da Anvisa e Ras-

treabilidade; Atualização sobre o relatório de 

comercialização da CMED;

» Número de pessoas beneficiadas: 11
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07/06 Reunião de Administração de Pessoal

A reunião mencionou e discutiu sobre os temas: 

Pesquisa PCD/Aprendizes; Empresa não terá 

que reintegrar PCD substituído em outra uni-

dade; Lei 13.287/2016 – Gestante e Lactante – 

Atividade ou Local Insalubre; Lei 13.271/2016 

– Proibição da Revista Íntima; Falta de Homolo-

gação Sindical anula pedido de demissão; Man-

tida nulidade de justa causa de empregada que 

permitiu que o ponto fosse registrado por cole-

ga; Gestante não perde estabilidade por recusar 

transferência após o término do contrato; Man-

tida justa causa aplicada a empregada gestan-

te durante período estabilitário; Meros dissa-

bores não configuram assédio moral; Empresa 

é condenada por se omitir em caso de empre-

gado que mantinha conversas sexuais no MSN;

» Número de pessoas beneficiadas: 10

08 e 09/06 Seminário Segurança do Trabalho: 

Higiene Ocupacional

Este workshop teve como objetivo orientar os 

profissionais da indústria farmacêutica sobre 

técnicas e procedimentos adotados internacio-

nalmente para avaliação das condições ambien-

tais em relação a exposição a agentes quími-

cos, físicos e biológicos, com especial atenção 

ao monitoramento de ativos farmacêuticos. Foi 

abordado de forma detalhada como a indústria 

farmacêutica deve implementar um Programa 

de Higiene Ocupacional, com especial atenção 

aos ativos farmacêuticos. 

» Número de pessoas beneficiadas: 60

15/06 Reunião do GFARH

Workshop “Ser resiliente: uma nova atitude fren-

te aos desafios”, ministrado pela Monica Barbo-

sa (Consultora); e votação do logo do GFARH.

» Número de pessoas beneficiadas: 18

15/06 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

Foi elaborado o modelo de avalição de risco de 

acordo com os requisitos dos layouts do eSocial.

» Número de pessoas participantes: 30

22/06 Reunião Jurídico-Trabalhista

Temas discutidos: Aprendizagem (pesquisa e 

ofícios) e outras informações sobre o Decreto 

8.740 de 2016; Cartilha – Proteção ao Trabalho 

do Adolescente e Aprendizagem; TST livra em-

presa de multa por não cumprimento de cota de 

deficientes; TST – Editais convocam interessa-

dos em se manifestar em recursos repetitivos; 

TST – Edita 3 novas Súmulas e altera mais itens 

da Jurisprudência para adequá-la ao CPC; Em-

pregado que sofreu agressões de superior por 

meio de Whatsapp deve ser indenizado; Per-

fil no LinkedIn serve para comprovar cargo de 

gestão que afasta pagamento de horas extras; 

Gestante contratada para trabalho temporário 

não consegue estabilidade provisória; Decisão 

do TST – correção monetária dos índices tra-

balhistas; Decisões Improcedentes – Coopera-

tivas; Documentos Cooperativas;

» Número de pessoas beneficiadas: 16

AGOSTO

01/08 Reunião do Comitê Estratégico

Apresentação do resultado da pesquisa das re-

clamações do Rio Grande do Sul; Atualização do 

andamento das ações judiciais – PIS e COFINS, 

Taxas da Anvisa e Rastreabilidade; Atualização 

sobre a propositura de medida judicial em face 

da Deliberação Jucesp 02/2015;

» Número de pessoas beneficiadas: 14

02/08 Reunião de Heads de RH

Apresentação Global Human Capital Trends 

2016 e seus impactos em gestão de desempe-

nho e apresentação case Deloitte – piloto do 

novo modelo de gestão de desempenho.

» Número de pessoas beneficiadas: 5

04/08 Seminário Segurança do Trabalho –

Programa de Proteção Respiratória

O objetivo deste seminário foi orientar os pro-

fissionais sobre o Programa de Proteção Respi-

ratória. O propósito do Programa de Proteção 

Respiratória (PPR) é proporcionar o controle de 

doenças ocupacionais provocadas pela inala-

ção de poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases 

e vapores. O PPR é um conjunto de medidas 

práticas e administrativas que devem ser ado-

tadas por toda empresa onde for necessário 

o uso de respirador. Foi apresentado o novo 

PPR emitido pelo Fundacentro e explicado de-

talhadamente.

» Número de pessoas beneficiadas: 27
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05/08 Workshop – eSocial com foco nos leiautes 

de RH

Esta Palestra apresentou o cenário atual e futu-

ro do processo de implantação do eSocial bem 

como esclarecer os leiautes de RH. Destinada 

aos profissionais do RH, Gerentes de Rh e Ad-

ministração de Pessoal.

» Número de pessoas beneficiadas: 29

16/08 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

Revisão do modelo de avalição de risco de acor-

do com os requisitos dos novos layouts do eSo-

cial manual 2.2.

» Número de pessoas participantes: 22

17/08 Reunião do GFARH

Palestra sobre a Sucessão de Talentos (Talking 

Talent) ministrada pela Silvia Itokazu da em-

presa Takeda.

» Número de pessoas beneficiadas: 16

22/08 Reunião Extraordinária Grupo de Trabalho 

NR 12

Foi feita a revisão da cartilha com a inclusão 

das recentes mudanças e alterações sugeridas 

pelos participantes.

» Número de pessoas participantes: 07

24/08 Reunião Jurídico Trabalhista

Reunião destinada a área jurídica para discus-

são de alguns temas, entre eles: Juiz confirma 

justa causa aplicada a empregado que enviou 

e-mails depreciando a imagem da empresa e 

de seus empregados; Auxílio-doença – devo-

lução de valores gastos ao INSS – Negligência 

de Empresa – Descumprimento de Normas de 

Segurança e Saúde dos Trabalhadores; Alte-

rada a jurisprudência do TST sobre Súmulas 

e Orientações Jurisprudenciais; Trabalhador 

é condenado por litigância de má-fé por ale-

gar jornada impossível de ser cumprida; Em-

pregado é condenado por litigância de má-fé 

(isenção de custas/salário); Empresa que não 

conseguiu cumprir reserva legal de vagas para 

pessoa com deficiência é absolvida de pagar 

danos morais coletivos; Ofício – Sesi/Senai – 

Aprendizagem; Convenção de Trabalho deve 

ser do Estado onde o trabalhador atua; Pes-

quisa – Convenção Coletiva – Rio de Janeiro; 

Pesquisa – CIPA – Inclusão da Força de Vendas; 

Decisões – Cooperativas.

» Número de pessoas beneficiadas: 26

SETEMBRO

06/09 Reunião de Administração de Pessoal

Com intuito de sanar dúvidas em relação aos 

temas: ESocial – Leiautes – Adm. Pessoal, foi 

realizada essa reunião.

• Palestrante: Nilza Machado

» Número de pessoas beneficiadas: 20

12/09 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

Durante a reunião foi feita uma apresentação 

sobre as atualizações do eSocial e encaminhada 

ao governo uma dúvida. Foi inserida uma parte 

com ações e dicas para auxiliar as empresas na 

implementação do ESocial.

» Número de pessoas participantes: 14

20/09 Workshop Segurança do Trabalho – Trei-

namento NR-35 – Segurança e Saúde no Trabalho 

em Altura – Fábrica 3M – Sumaré

Este workshop teve como objetivo esclarecer 

todas as dúvidas com relação à NR 35, analisar 

os requisitos mínimos para o Trabalho em Altu-

ra, medidas de proteção, planejamento, organi-

zação e execução. Foi feita uma demonstração 

prática dos equipamentos de segurança para 

trabalho em altura e a proteção que eles ofere-

cem, bem como as limitações de cada modelo.

» Número de pessoas beneficiadas: 14

21/09 Reunião GFARH

Palestra sobre ”Quando as mulheres prospe-

ram, os negócios prosperam” por Ana Laura 

Andrade, Líder de Talent Strategy, e Ana Paula 

Henriques, Líder de Rewards, da Mercer Brasil. 

» Número de pessoas beneficiadas: 13

26/09 Reunião Grupo de Trabalho NR’s

Foram revisadas as seguintes normas: NR 14, 

NR 02, NR 04 e NR 08.

» Número de pessoas participantes: 03

28/09 Reunião Jurídico Trabalhista

Os presentes na reunião falaram sobre: Justiça 

do Trabalho poderá incluir nome de devedores 

no Serasa; Juíza entende que revista visual de 



120  SINDUSFARMA Relatório anual de atividades 2016

bolsas e pertences de mulher não caracteriza 

abuso; Ação Regressiva Acidentária – INSS; Al-

terações das Súmulas do TST – Resolução 211; 

Aprovação de 11 novas Súmulas do TRT – 4ª Re-

gião; Governo Temer – proposta de criação de 2 

novos tipos de contrato de trabalho; Apresen-

tação das Estratégias e possíveis medidas judi-

ciais sobre Juros e Correção Monetária; Apre-

sentação das Estratégias e possíveis medidas 

sobre aplicação do CPC (prazo contestação) e 

a Resolução do TST; Decisões favoráveis – Rio 

Grande do Sul; Pesquisa – Cooperativa – Coo-

propel/RS; Documentos – Cooperativas

» Número de pessoas beneficiadas: 27

OUTUBRO

03/10 Reunião do Comitê Estratégico

Pesquisa – Propagandistas – Rio Grande do Sul; 

Aplicação da Convenção Coletiva do local da 

prestação de serviços; Sentenças Favoráveis – 

Rio Grande do Sul; Desmembramentos de Sin-

dicatos de Minas Gerais; Cooperativas – Minas 

Gerais; Apresentação das Estratégias e possí-

veis medidas judiciais sobre Juros e Correção 

Monetária; Apresentação das Estratégias e pos-

síveis medidas sobre aplicação do CPC (prazo 

contestação) e a Resolução do TST; Atualização 

do andamento das ações judiciais – PIS e Co-

fins, Taxas da Anvisa, Rastreabilidade e Coo-

perativas; Ação Coletiva com pedido de Medi-

da Liminar para suspender a aplicação e anular 

a decisão de Diretoria nº 315/2015/C, DE 2015 

da Cetesb;

» Número de pessoas beneficiadas: 15

04/10 Reunião de Heads de RH

Reunião destinada para os diretores de rh cujo 

tema foi: Gerenciamento de RH na palma da mão. 

Palestra ministrada por: Carlos Eduardo Oliveira 

(Diretor Executivo da People Right Consulting).

» Número de pessoas beneficiadas: 02

06/10 Workshop: Créditos Previdenciários

A posição atual da jurisprudência sobre os en-

cargos previdenciários incidentes sobre a folha 

de pagamento (verbas indenizatórias) e os mé-

todos para utilização destes créditos (compen-

sação administrativa e medida judicial).

» Número de pessoas beneficiadas: 11

11/10 Workshop Segurança do Trabalho – Preven-

ção e atendimento a emergências, Transporte de 

Produtos Perigosos e GHS

O objetivo deste evento foi discutir os aspectos 

do gerenciamento adequado de produtos quí-

micos deste o transporte até o armazenamento 

e também como prevenir e atender emergên-

cia com esses produtos. Foi abordada a forma 

correta de gerenciar produtos químicos dentro 

da indústria farmacêutica e a importância do 

transporte em conformidade com a legislação 

dos produtos e resíduos perigosos e foram sa-

nadas as dúvidas encaminhadas as GST. 

» Número de pessoas beneficiadas: 17

19/10 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

Na reunião foram revisadas todas as análises 

de riscos que farão parte da cartilha.

» Número de pessoas participantes: 11

26/10 Reunião Jurídico Trabalhista

Pauta da reunião: Tribunal nega ação regressi-

va por falta de provas contra a empresa; CNPS: 

Conselho retoma discussão sobre metodologia 

para cálculo do FAP; TST atualiza mais verbetes 

Jurisprudenciais; Autorização do MP para pror-

rogação de jornada de trabalho é objeto de ADI; 

TST – Aprovada resolução que regulamenta a 

conciliação na Justiça do Trabalho; Empregado 

que apresentou conversas de Skype obtidas ilici-

tamente não consegue indenização por assédio 

moral; TST determina que Farmacêutica integre 

prêmios por cumprimento de metas ao cálculo 

de horas extras; Lista de empregados Propagan-

distas Vendedores; Decisões Favoráveis – Rio 

Grande do Sul; TST – Jornada Externa; Notifica-

ção Ministério Público – Cooperativas.

» Número de pessoas beneficiadas: 27

NOVEMBRO

09/11 Reunião de Administração de Pessoal

O ministrante Claudecir da Silva (INSS) falou so-

bre: Planejamento Previdenciário: Gerenciando 

os Benefícios Previdenciários; Benefícios Ofere-

cidos pelo INSS; Benefícios Programados; Bene-

fícios com base na Lei 8.213/91 com as alterações 

dos últimos 10 (dez) anos; Aposentadoria por Ida-

de; Aposentadoria por Idade da Pessoa com Defi-

ciência; Aposentadoria por Tempo de Contribui-



Gerências | Relações Sindicais Trabalhistas  121

ção; Aposentadoria por Tempo de Contribuição da 

Pessoa com Deficiência; Aposentadoria Especial.

E o ministrante: Eduardo Fernandes Pinto 

(INSS) falou sobre o Investindo no Futuro – O mi-

lagre dos Juros Compostos: Ensina como começar 

a investir hoje e conseguir um excelente resulta-

do 10 anos depois e ainda trará dicas práticas de 

onde pode sair o dinheiro para garantir o futuro.

» Número de pessoas beneficiadas: 15

16/11 Reunião GFARH

O colaborador Carlos Furlan da Chiesi Farmacêu-

tica ministrou sobre a Implementação de plata-

forma LMS para o desenvolvimento da Força de 

Vendas e a Heloisa Barros da Chiesi Farmacêuti-

ca falou sobre Gamification – conceito e prática.

» Número de pessoas beneficiadas: 12

18/11 Workshop Segurança do Trabalho – Indica-

dores de SST & Apresentação do Regulamento e 

Checklist do Prêmio GST 2017

O objetivo deste evento foi apresentar um roteiro 

para a Segurança do Trabalho, de quais riscos de-

vem ser informados no eSocial e o regulamento do 

Prêmio GST 2017. Foi apresentado o caminho para 

acessar e usar como indicador a FAP da empresa.

» Número de pessoas beneficiadas: 28

23/11 Reunião Jurídico Trabalhista: Última reunião 

do ano, com os temas

Empresa Reintegrará empregada habilitada dis-

pensada sem contratação de substituto; Empre-

sa é condenada por “revista seletiva” em bolsas 

de funcionários; Justiça do Trabalho autoriza pe-

nhora sobre direito de usufruto de imóvel; Sen-

tença Líquida: Tendência já é adotada no TRT 

da 2ª Região; Comitê discute aperfeiçoamentos 

em sistema de bloqueio judicial de contas; Justi-

ça do Trabalho e Ministério da Justiça vão atuar 

na identificação de empresas que tentam fraudar 

dívidas; Decisão Favorável – Contribuição Sindi-

cal; Pesquisa – Processos Rio Grande do Sul; De-

cisões Favoráveis – Rio Grande do Sul; Decisões 

Favoráveis – Cooperativas;

» Número de pessoas beneficiadas: 21

28/11 Reunião do Comitê Estratégico

Pesquisa – Propagandistas – Rio Grande do Sul; 

Cooperativas – Minas Gerais; Apresentação das 

Estratégias e possíveis medidas judiciais so-

bre Juros e Correção Monetária; Apresenta-

ção das Estratégias e possíveis medidas sobre 

aplicação do CPC (prazo contestação) e a Re-

solução do TST; Atualização do andamento das 

ações judiciais – PIS e Cofins, Taxas da Anvisa, 

Rastreabilidade e Cooperativas; Ação Coletiva 

com pedido de Medida Liminar para suspender 

a aplicação e anular a decisão de Diretoria nº 

315/2015/C, DE 2015 da Cetesb;

» Número de pessoas beneficiadas: 11

DEZEMBRO

07/12 Reunião GFARH

Ultimo reunião do grupo no ano de 2016, e fo-

ram discutidos: Avaliação do ano 2016; Discus-

são de formato das reuniões e planejamento 

para o ano de 2017; Calendário 2017 e Eleição 

da liderança GFARH 2017.

» Número de pessoas beneficiadas: 08

13/12 Reunião Heads de RH: 

Foram discutidos: CCT 2015 a 2017 – Propagan-

distas do Rio Grande do Sul; Ações Trabalhistas 

no RGS; Propostas de temas para as reuniões 

de 2017; Elaboração do Calendário de Reuniões;

» Número de pessoas beneficiadas: 03

Pesquisas–Rápidas 2016

Para melhor conhecimento da realidade do se-

tor na área de recursos humanos e saúde e se-

gurança do trabalho, realizamos durante todo 

o ano de 2016 pesquisas-rápidas, sobre as po-

líticas adotadas pelas empresas associadas.

Relacionamos abaixo alguns temas pesquisa-

dos do total de 140 pesquisas realizadas:

• Ambulatório Médico

• Aprendizes

• Assistência Médica

• Banco de Horas

• Canal de denúncia

• Desligamento de colaboradores

• Exame Médico

• Home Office

• Programa de estágio

• Seguradoras de plano de saúde

• Vale combustível
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GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES

NOME Nº DE 
PARTICIPANTES

Comissão de Negociação Coletiva 15

Comitê Estratégico 20

eSocial 20

Normas Regulamentadoras 05

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

• Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 1.098
• Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 0
• Total de Pessoas Beneficiadas: 1.098

RESULTADOS OBTIDOS
As Convenções Coletivas de Trabalho cele-

bradas para o período 2016/2017, com a Fet-

quim/CUT, Fequimfar/Força Sindical e Sinfar 

(Farmacêuticos), tratam apenas das cláusu-

las econômicas. Quanto ao Sinprovesp (Propa-

gandistas) foram discutidas todas as cláusulas 

(sócias e econômicas), sendo todas assinadas 

com sucesso.

Posteriormente foi confeccionado o Manual 

de Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 

contendo todas as convenções assinadas com 

os respectivos sindicatos de trabalhadores.

Realizados ao decorrer do ano de 2016 di-

versos eventos temáticos envolvendo temas 

atuais e polêmicos relacionados à justiça do 

trabalho, recursos humanos, prevenção de aci-

dentes no ambiente de trabalho, entre outros, 

proporcionando aos associados aquisição de 

conhecimento e atualização em temas perti-

nentes à indústria farmacêutica.

Foram enviados aproximadamente 20 bo-

letins informativos aos associados com atua-

lizações e novidades das áreas trabalhistas, 

sindical, previdenciária e de saúde e seguran-

ça do trabalho.

O PPA – Programa de Preparação para Apo-

sentadoria, que passou a integrar a partir de 

2013 a grade fixa de cursos oferecidos pelo 

Sindusfarma aos associados, foram realizados 

1 turma em 2016. 

Foram enviadas sugestões às Consultas Pú-

blicas promovidas pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego e pelo Senado Federal no que se re-

fere aos textos iniciais e de revisão das seguin-

tes Normas Regulamentadoras (NR):

• Consulta Nacional: Anexo V (Motocicletas) 

da NR 16 (Periculosidade);

• Consulta Senado Federal: NR 12 – Máquinas 

e Equipamentos;

• NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.

NRs que sofreram alterações no ano de 2016: 

NR 12 foram publicadas pelas Portarias 1.110 

e 1.111 de setembro de 2016. 

A Portaria 1.110/2016 traz algumas altera-

ções no texto geral da NR 12, bem como ajus-

tes nos anexos IV – Glossário, Anexo XI – Má-

quinas para equipamentos agrícolas e Anexo 

XII – Equipamentos de guindar para elevação 

de pessoas e realização de trabalho em altura. 

Já a Portaria 1.111/2016, traz uma alteração 

positiva significativa na parte geral da NR 12 e 

outras alterações relevantes que dizem respeito 

aos setores de panificação e confeitaria (Anexo 

VI) e açougue e mercearia (Anexo VII).

Na NR 35 Trabalho em Altura dentre as alte-

rações publicadas na Portaria 1.113 de setembro 

de 2016, destaca-se uma relevante novidade re-

lacionada ao Sistema de ancoragem. “Agora é 

possível aproveitar pontos de ancoragem de es-

truturas pré-existentes. É um ganho, pois você 

tinha que ter pontos novos, hoje é possível utili-

zar os pontos pré-existentes desde que façam al-

guns ensaios específicos destes pontos, sob res-

ponsabilidade de profissional legalmente habili-

tado, e marcados com a identificação do número 

máximo de trabalhadores conectados simulta-

neamente ou da força máxima aplicável e identi-

ficação que permita a rastreabilidade do ensaio.

NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Am-

bientais a Portaria 1.109 de setembro de 2016, 

introduziu um novo Anexo II (Exposição Ocupa-

cional ao Benzeno em Postos Revendedores de 

Combustíveis – PRC) definindo requisitos mais 

refinados para o controle da exposição ocupa-

cional ao benzeno.

NR 04 Através da Portaria SIT nº 559 (ane-

xo) publicada em 05.08.2016 no Diário Oficial 

da União – DOU, alterou a forma de registro dos 

Serviços Especializados em Engenharia e de Se-

gurança e Medicina do Trabalho, conforme pre-

visto no item 4.17 da Norma Regulamentadora 

nº 04 (NR-4), que trata do registro dos serviços 
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especializados em engenharia de segurança e 

em medicina do trabalho nos órgãos regionais 

do Ministério do Trabalho – MTb. 

NR 34 Condições de Meio Ambiente de Tra-

balho na Indústria da Construção Naval, publi-

cadas pela Portaria 1.112 de setembro de 2016 

foram definidos algumas regras e cuidados nos 

serviços de pintura. 

Outras Portarias que alteraram NRs:

Portaria MTPS Nº 505 altera o Anexo I – Re-

gulamento Técnico de Procedimentos para mo-

vimentação, armazenagem e manuseio de chpas 

de mármore, granito e outras rochas da NR 11 

que trata do transporte, movimentação, arma-

zenagem e manuseio de materiais.

Portaria MTPS Nº 506 Altera a NR 22 – Segu-

rança e Saúde Ocupacional na Mineração;

Acréscimo da alínea “j” do subitem 22.32.1 que 

determina que o estabelecimento deve estabele-

cer com precisão um sistema em que seja possí-

vel a qualquer momento identificar pessoas que 

estejam no subsolo da mina. O acréscimo da re-

ferida alínea leva ao entendimento que o estabe-

lecimento deve fazer rigoroso controle de acesso.

Portaria MTPS N.º 507 Altera o Anexo II da 

NR 28 – Fiscalização e Penalidades;

Alteração do Anexo II com a introdução dos 

novos códigos de ementas das recentes altera-

ções das seguintes Normas Regulamentadoras: 

NR 12, NR 18 e NR 34 

Portaria MTPS Nº 508 Altera a Norma Regu-

lamentadora n.º 10 – Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade;

Não houve nenhuma alteração ou introdu-

ção de novo requisito da NR 10. A Portaria ape-

nas fez ajustes de erros de impressão na ver-

são anterior 

Portaria MTPS Nº 510 Altera a NR 04 – Servi-

ços Especializados em Engenharia de Seguran-

ça e em Medicina do Trabalho;

Houve apenas a alteração do item 4.3.3 enfa-

tizando que os Serviços Únicos de Engenharia 

e Medicina devem possuir os profissionais es-

pecializados definidos no Quadro II desta NR. 

Houve alteração deste item em função da revo-

gação da NR 27 mencionada no texto anterior.

Portaria MTPS Nº 511 Alteração do Anexo II, 

– Requisitos de Segurança específicos para má-

quinas utilizadas nas indústrias de abaste e pro-

cessamento de carnes e derivados destinados 

ao consumo humano da NR 36 – Segurança e 

Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e 

Processamento de Carnes e Derivados.

Atualização da coletânea do GST – Foram 

finalizadas as revisões e elaboração de novo 

checklist, referente às NRs que sofreram alte-

rações até o momento pelo Ministério do Tra-

balho e Emprego:

• NR 02 – (Inspeção Prévia);

• NR 04 – (Serviços Especializados em Enge-

nharia de Segurança e Medicina do Trabalho);

• NR 08 – (Edificações);

• NR 14 – (Fornos).

Grupo de Trabalho GST – O lançamento da 

nova coletânea referente às NRs mencionadas 

acima será em 2017.

Após reuniões, debates e pesquisas rápidas 

com as empresas associadas, foram enviadas 

sugestões e informações para a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) referentes aos im-

pactos da NR 16 (Periculosidade) nas atividades 

da indústria farmacêutica, 

Em sua 4ª edição, em 2016, o Prêmio de Me-

lhores Práticas Sindicais foi concedido pela 

Fiesp ao Sindusfarma na categoria Negociação 

Coletiva, que ficou em 1º lugar com a ação “Con-

ciliação Voluntária de Divergências”. Esse reco-

nhecimento demonstra a qualidade do trabalho 

que vem sendo desenvolvido pela entidade e 

também a dedicação e o comprometimento da 

equipe em apoiar os associados na área Sindical 

e Trabalhista, que envolve a relação entre a em-

presa, trabalhador e Sindicato dos trabalhado-

res. É nessa linha tripartite que o Sindusfarma 

vem atuando desde 2004, com a mudança da 

data base para abril, buscando prevenir possí-

veis acontecimentos em prejuízo dessa relação.

Sindicatos de propagandistas que 
assinaram convenção coletiva de trabalho 
com o Sindusfarma em 2016

Norte

• SINPROFAR – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vende-
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dores de Produtos Farmacêuticos do Esta-

do do Pará;

• SERVIPROFARO – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos de 

Rondônia;

• SINDPROAM – Sindicato dos Propagandis-

tas e Propagandistas-Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos do Estado 

do Amazonas;

Nordeste

• SINPROVEFAL – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos em Alagoas;

• SINDIPROBA – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos do Esta-

do da Bahia;

• SINDVEN – Sindicato dos trabalhadores, Ven-

dedores e Viajantes do Comércio, Propagan-

distas e Vendedores de Produtos Farmacêu-

ticos do Sul e Sudoeste da Bahia;

• SINPROVENFS – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos de Feira de 

Santana e Juazeiro;

• SINPROLAF – Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas – Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos do município de 

Lauro de Freitas;

• SINDPROSBA – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos dos muni-

cípios de Alagoinhas, Camaçari, Candeias, 

Catu, Cruz das Almas, Dias D’Avila, Madre 

de Deus, Pojuca, São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Santo Antônio de Jesus 

e Simões Filho;

• SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 

Estado do Maranhão;

• SINVENPRO – Sindicato dos Empregados 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos do Estado da 

Paraíba;

• SINDIPROVENDAS – Sindicato dos Propa-

gandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos de 

João Pessoa – Estado da Paraíba 

• SINVEPRO – Sindicato dos Empregados, Ven-

dedores e Viajantes do Comércio, Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos do Estado 

de Pernambuco;

• SINDIPROVEPE – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos no Estado de 

Pernambuco 

• SINPROCAPE – Sindicato dos Empregados, 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandista, Propagandistas Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos de 

Caruaru – PE; 

• SEVVPROPI – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 

Estado do Piauí;

• SINPROVERN – Sindicato dos Empregados, 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 

e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 

Estado do Rio Grande do Norte; 

• SINDIPROFARN – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos do Estado do 

Rio Grande do Norte;

• SINDIPROFASE – Sindicato dos Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos do Es-

tado de Sergipe;

• SINPROSB – Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos do Sudoeste do 

Estado da Bahia.

Sudeste

• SINDIPROES – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 

Estado do Espírito Santo;
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• SINDIPROESTE-MG – (DIVINÓPOLIS) Sin-

dicato dos Propagandistas, Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos do Centro-Oeste do 

Estado de Minas Gerais;

• SINDIPROJF – (Juiz de Fora) Sindicato dos 

Propagandistas, Propagandistas-Vendedo-

res e Vendedores de Produtos Farmacêuti-

cos do Sudoeste do Estado de Minas Gerais

• SINPROVESP – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos no Estado de 

São Paulo;

Centro-Oeste

• SINDIVENDAS – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores e 

Vendedores de Produtos Farmacêuticos no 

Estado de Mato Grosso do Sul.

Sul

• SINVENPAR – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Pro-

pagandistas, Propagandistas-Vendedores 

e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 

do Paraná;

• SINDIVESC -Sindicato dos Empregados Ven-

dedores e Viajantes do Comércio, Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Vende-

dores Produtos Farmacêuticos no Estado de 

Santa Catarina.

• SINDICATOS – FIP

Sudeste

• SINPROVAP – Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos do Vale do Pa-

raíba e Região.

• SINDIPROVE-BH– Sindicato dos Propagan-

distas, Propagandistas Vendedores e Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos das Ci-

dades de Belo Horizonte, Contagem e Betim, 

do Estado de Minas Gerais-MG

• SINPROFARMA – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos – GOVERNA-

DOR VALADARES 

• SINDIPESUL – EXTREMO SUL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS (POÇOS DE CALDAS) – 

Sindicato dos Propagandistas, Propagandis-

tas-Vendedores e Vendedores de Produtos 

Farmacêuticos do Extremo Sul do Estado de 

Minas Gerais 

• SINDIPROVA – REGIÃO DO RIO VERDE E LA-

GOS (VARGINHA) – Sindicato dos Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos da Região do 

Rio Verde e Lagos no Estado de Minas Gerais 

• SINPROFAR – Sindicato dos Empregados 

Propagandistas, Vendedores e Represen-

tantes Vendas de Produtos Farmacêuticos 

de Uberaba;

• SINDIPRONOMG – (SETE LAGOAS) Sindica-

to dos Propagandistas, Propagandistas-Ven-

dedores e Vendedores de Produtos Farma-

cêuticos do Norte de Minas; 

• SINPROMAR – Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos de Marília;

• SINPROVERP – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos de São José 

do Rio Preto e Região; 

• SINPROSOR – Sindicato dos Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores e Vendedores 

de Produtos Farmacêuticos de Sorocaba; 

• SINDIPRONSP – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas Vendedores e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos da Região 

Norte do Estado de São Paulo.

Centro-Oeste

• SINDPROFAR/DF – Sindicato dos Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores e Ven-

dedores de Produtos Farmacêuticos do Dis-

trito Federal;

• SINPROFARMA – Sindicato dos Representan-

tes, Representantes–Vendedores, Propagan-

distas, Propagandistas-Vendedores, Vende-

dores e Promotores de Vendas, Inspetores, 

Chefes e Gerentes da Indústria Farmacêutica 

do Estado do Mato Grosso.

Sul

• SINPRONORP – Sindicato dos Propagandis-

tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-

res de Produtos Farmacêuticos do Norte, No-

roeste e Oeste do Paraná.
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SBC E INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA TÊM UM 
OBJETIVO COMUM, QUE É 
SALVAR VIDAS E ELEVAR  
A EXPECTATIVA DE VIDA  
DAS PESSOAS, DISSE O  
DR. MARCUS MALACHIAS.

Sociedade Brasileira de Cardiologia 
apresenta nova estrutura no Sindusfarma
Em encontro realizado no Sindusfarma, na ma-

nhã de 04/03, a Sociedade Brasileira de Car-

diologia (SBC) apresentou a nova estrutura da 

entidade nos objetivos corporativos, a divul-

gação de novos produtos, bem como a revisão 

de processos.

“A SBC e a indústria farmacêutica têm um 

objetivo em comum, que é salvar vidas, au-

mentar a expectativa de vida e a qualidade 

de vida das pessoas. Por esta razão nós vie-

mos a casa da indústria farmacêutica, para es-

treitar o relacionamento e firmar esta aliança. 

Esperamos que este seja apenas o começo e 

que possamos melhorar a qualidade de vida 

da população”, disse o presidente da SBC, Dr. 

Marcus Malachias.
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Fernando Palauso, novo gerente geral da 

SBC, apresentou a nova estrutura da Socie-

dade, que está revisando os processos e bus-

cando um relacionamento mais próximo com 

a indústria.

O presidente executivo do Sindusfarma, Nel-

son Mussolini, enfatizou a importância desta 

aproximação no discurso de abertura do encon-

tro. “Não existe indústria farmacêutica se não 

houver o prescritor, por essa razão é fundamen-

tal recebermos a SBC em nossa casa e possibi-

litar esse contato com a indústria”, disse Mus-

solini. “Nós fazemos saúde em caixinhas, nas 

nossas fábricas, e vocês (médicos) fazem saúde 

no dia-a-dia”, completou.

O diretor Latam da Close Up, Paulo Paiva, fez 

uma apresentação do mercado farmacêutico e 

traçou um paralelo com as prescrições origina-

das por médicos cardiologistas.

O encontro foi destinado à gerentes de even-

tos, relações médicas, gerentes de produto e re-

presentantes de marketing, das empresas as-

sociadas ao Sindusfarma.

19º Encontro das Secretárias e Assistentes
Para celebrar o Dia das Secretárias, o Sindus-

farma realizou o 19º Encontro das Secretárias 

e Assistentes. Ao longo do dia, as mais de 90 

profissionais assistiram a palestras motivacio-

nais, descontraídas e que trouxeram a troca de 

experiência e interações com as outras colegas 

de profissão.

A assistente executiva da Baxter, Cristina 

Amorim, já participou de sete encontros e afir-
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ma que cada palestra é inspiradora. “Eles nos 

trazem novas ideias, nos mostram coisas sim-

ples e práticas que podem ser aplicadas para 

melhorar o nosso trabalho”, disse.

Motivação

A programação do evento contou com a pre-

sença de quatro palestrantes. O primeiro ba-

te-papo foi ministrado pelo coach Eduardo Ro-

drigues com o tema trabalho em equipe. Na se-

quência, Marcelo Pinto, o Dr. Risadinha, falou 

sobre intraempreendedorismo, com foco nas 

surpresas e no benefício da risada no ambien-

te de trabalho.

De acordo com a assistente executiva da Sun 

Pharma, Georgea Carolina Gili, todos os anos 

são surpreendentes. “Eu me sinto privilegiada 

por poder participar. A palestra do Doutor Risa-

dinha foi maravilhosa e o aprendizado que eu 

levo daqui é a motivação e a animação”, afirma.

Interação

No segundo bloco, as gargalhadas foram ga-

rantidas com a palestra da Leila Navarro so-

bre o poder da superação em tempos de crise 

e com o Humberto Massareto ensinando como 

administrar o tempo com o que realmente se 

gosta de fazer.

A assistente da presidência da Biolab, Patri-

cia Stevanato, trabalha há 20 anos na empre-

sa e participou pela primeira vez do Encontro 

das Secretárias e Assistentes. “A gente pode 

refletir sobre coisas que deixamos passar no 

cotidiano porque estamos no botão automá-

tico. Eu estou adorando e já quero vir no ano 

que vem!”, falou.

Segundo Patricia, apesar de estar a tanto 

tempo na instituição, após o encontro realizado 

pelo Sindusfarma foi possível perceber que dá 

para melhorar bastante e se surpreender com 

situações corriqueiras.
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Os Jogos Sindusfarma 2016 tiveram início no 

dia 04 de Junho, no Sesi Cotia, com a realiza-

ção da solenidade de abertura e das primeiras 

partidas do torneio de futebol society masculi-

no. AstraZeneca, Bayer e Eurofarma venceram. 

Os resultados foram:

• Eurofarma-A 6 x 4 Sanofi

• AstraZeneca 3 x 0 Butantan

• Bayer-A 2 x 0 BMS

Os atletas olímpicos e paralímpicos Suellen 

Delangélica (vôlei), Reinaldo Colucci (triatlon), 

Luísa Duarte (triatlon) e Manoel Messias Junior 

(triatlon) participaram da cerimônia de abertu-

ra. Eles são os padrinhos dos Jogos deste ano.

Solidariedade
Atletas e o público presente à abertura dos Jo-

gos Sindusfarma doaram dois quilos de alimen-

tos não perecíveis cada um. Todos os produtos 

arrecadados durante a competição serão entre-

gues a entidades sociais.

O encontro teve outras atividades, como sala 

de Pilates, aula de ritmos e recreação infantil.

Modalidades
As 11 modalidades em disputa são: atletismo, 

basquete, futebol, futebol society, futsal, jogos 

de salão (bilhar, pebolim e xadrez), kart, nata-

ção, tênis, tênis de mesa e vôlei.

Ampliando fronteiras
Em sua saudação, o presidente executivo, Nel-

son Mussolini, ressaltou que, após 10 edições, 

os Jogos se consolidaram na indústria farma-

cêutica e agora vêm “ampliando fronteiras”: 

empresas de outros segmentos manifestaram 

interesse em também participar do evento. Ele 

agradeceu o apoio do Sesi.

A diretora do Sesi Cotia, Emilene Mascare-

nhas, agradeceu à confiança do Sindusfarma 

em dividir a organização dos Jogos, destacando 

que, diante da grandeza do evento, realizá-lo só 

foi possível pelo empenho da equipe do Sesi SP.

PARCERIA COM O SESI NA 
ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS 
SINDUSFARMA CONSOLIDA O 
EVENTO E REFORÇA MISSÃO 
DAS DUAS INSTITUIÇÕES DE 
ZELAR PELA QUALIDADE DE 
VIDA DOS TRABALHADORES E DA 
POPULAÇÃO EM GERAL.
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Ela também manifestou satisfação em fazer 

parte de uma iniciativa que se identifica com 

a missão da instituição. “Somos responsáveis 

pela qualidade de vida do trabalhador”.

Jogos Sindusfarma
Os jogos aconteceram no período de 04 de Ju-

nho a 26 de Novembro, nos seguintes locais: 

Clube Aché, Clube Bayer, SESI Cotia, SESI San-

to André, SESI Suzano, SESI Vila Leopolldina, 

Cartódromo Aldeia da Serra.

CLASSIFICAÇÃO

• Campeão Geral: Eurofarma (203 pontos)
• Vice-Campeão Geral: Butantan (193 pontos)

• Campeão Olímpico: Eurofarma (19 medalhas de ouro)
• Vice-Campeão Olímpico: Bayer (13 medalhas de ouro)

Arrecadação de Alimentos
Em 2016 foram arrecadados 1.726 Kg de alimen-

tos, aproximadamente 250 kg por entidade.
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SETE ENTIDADES SOCIAIS 
RECEBERAM OS 1.726 KG DE 
ALIMENTOS DOADOS POR 
EMPRESAS E ATLETAS QUE 
PARTICIPARAM DA 10ª EDIÇÃO DOS 
JOGOS SINDUSFARMA.

O total de alimentos arrecadados nas nove 

edições são 20,8 toneladas.

As entidades que foram agraciadas neste 

ano são:

• Creche João Silva

• Instituição Beneficente Nosso Lar

• Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam

• Amigos do Bem

• Lar da Infância de Nice 

• Associação Cruz Verde 

• Associação Aliança de Misericórdia

Gratificante
“A sensação [de vencer] é muito boa, a gente 

esperou e batalhou muito por isso, a empresa 

inteira, desde o departamento de eventos até 

a presidência. Ver o empenho dos atletas nos 

Jogos é muito importante e é muito gratificante 

poder comemorar o título de campeão”, disse a 

coordenadora da equipe da Eurofarma, Adria-

na Rodrigues.

“Tem que saber ganhar e perder. O impor-

tante é a competição que incentiva a participa-

ção dos funcionários. Nossa galera comemorou 

muito esse segundo lugar e no ano que vem vol-

taremos com mais força para tentar recuperar 

o título”, disse o educador físico do Butantan, 

Renan Moreira.

“Claro que todos querem ser campeão geral, 

mas o nosso principal objetivo é trazer cada vez 

mais participantes, e a cada ano nós temos con-

seguido envolver muitos colaboradores. Che-

gamos em cinco finais no último dia, vencendo 

quatro medalhas de ouro inéditas (basquete e 

vôlei, masculino e feminino), e isso com certeza 

irá incentivar mais pessoas a participarem dos 

Jogos no próximo ano”, disse o coordenador do 

grêmio da Bayer, Alexandre Bigai.

Encerramento
Os 10º Jogos Sindusfarma foram encerrados 

em clima de festa e confraternização, com uma 

churrascada e uma roda de samba que reuni-

ram atletas, colegas de trabalho, familiares e 

organizadores do evento, no dia 26 de Novem-

bro, no SESI Cotia.

Campeão
A Eurofarma sagrou-se a grande campeã dos 

Jogos Sindusfarma, com 203 pontos e 19 meda-

lhas de ouro, ao conquistar o título do futebol 

society masculino e o vice do society masculino 

máster, no Sesi Cotia.
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PRÊMIO QUALIDADE
Os melhores fornecedores e prestadores de ser-

viço da indústria farmacêutica receberam o Prê-

mio Sindusfarma de Qualidade, em cerimônia 

realizada na casa de espetáculos Tom Brasil, 

em São Paulo. A atriz Karina Bacchi foi a mes-

tre de cerimônias.

Em sua 20ª edição, o Prêmio contou com a 

participação de 129 fornecedores, em 24 cate-

gorias, dos quais 69 foram selecionados para a 

etapa final.

MELHORES FORNECEDORES 
DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA SÃO 
PREMIADOS EM GRANDE 
FESTA NO TOM BRASIL
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PRÊMIO SINDUSFARMA DE QUALIDADE 2014 – VENCEDORES

Máquinas e Equipamentos

Fabricantes Nacionais de Equipamentos para Formulação e Embalagem Bausch Advanced

Importadores de Equipamentos para Formulação e Embalagem Merck

Prestadores de Serviço

Terceirização de Etapas de Fabricação Eurofarma

Armazenagem e Distribuição de Medicamentos DHL

Transporte de Medicamentos Ativa Logística

Prestação de Serviços para Produção e CQ Agilent

Soluções para Cadeia Fria Polar Técnica

Prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros Unitrade

Matérias-Primas

Fabricantes de Excipientes e Fármacos Nacionais Blanver Farmoquímica

Fornecedores de Insumos Farmacêuticos Colorcon

Materiais de Embalagem

Ampolas e Frascos de vidro (Tipo I), Seringas Pré-enchidas e Bolsas para parenterais Schott Brasil

Frascos de vidro (Tipo II e Tipo III) Wheaton Brasil

Fabricantes de Bisnagas Bispharma

Bulas Brogotá

Embalagens de Transporte Penha

Cartuchos Macron

Rótulos Prakolar

Filmes Plásticos para Blister Klockner Pentaplast

Fabricantes Nacionais de Frascos e Tampas Plásticas Gerresheimer

Laminados de Alumínio Embalagens Flexíveis Diadema

Materiais, equipamentos e serviços de Controle de Qualidade

Prestação de Serviços e Terceirização de Análises T&E Analítica

Aparelhos, Equipamentos e Instrumentos e Materiais de Laboratório Agilent

Padrões, Solventes e Reagentes Analíticos Merck

Projetos e Instalações para Indústria Farmacêutica Nordika

Reconhecimento dos clientes
“O prêmio destaca a empresa, pois fomos no-

meados pelos nossos clientes, é um exemplo 

claro da nossa importância, nós só estamos aqui 

por conta disso. Então, a gente se esforça ano a 

ano, e sempre buscamos o melhor. O trabalho é 

duro e muito forte da nossa equipe, sem dúvida 

é muito importante”, disse João Primo Vattori, 

consultor de vendas da Bausch.

“Para nós da Eurofarma é uma honra em par-

ticipar desta categoria e ser reverenciada por 

outras empresas, o que mostra que estamos 

realmente desempenhando um bom papel. E a 

terceirização é uma tradição da empresa, que 
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realiza este serviço há mais de 40 anos”, disse 

Eliane Gomes de Carvalho, gerente da Unidade 

de Serviços a Terceiros da Eurofarma.

É uma honra pra gente participar e é uma 

honra pra gente ganhar. Nós somos parceiros 

da indústria farmacêutica há muitos anos e tra-

balhamos para garantir que os nossos clientes 

tenham bons resultados e que garantam a qua-

lidade dos seus produtos até o final da cadeia. 

Ter esse reconhecimento, com os nossos clien-

tes votando e afirmando que a Agilent tem qua-

lidade para ser nosso fornecedor, é uma grande 

alegria para nós, comemorou Gisela Bellinelo, 

gerente geral da Agilent.

Expansão
“É extremamente representativo para a Bis-

pharma ganhar este prêmio, que vencemos 

pela 10ª vez. No ano passado nós havíamos 

perdido e com isso nós revisamos nossos pro-

cedimentos para aprimorar ainda mais o nos-

so produto, e o resultado apareceu neste ano», 

disse Artur Decos Sdoia, gerente de contas da 

Bispharma.

“Para gente esse ano é muito especial, pois 

iremos iniciar uma planta de produção no Bra-

sil. E apesar do momento de dificuldade que o 

país está passando, o nosso headquarter nos 

EUA considera o Brasil um país importante para 

a expansão dos negócios. E esse prêmio é mais 

um grande reconhecimento que estamos fazen-

do um trabalho com qualidade e excelência”, 

disse Rafael Falco, gerente geral da América 

Latina da Colorcon.

“A Nordika é uma empresa de engenharia 

que investe muito em qualidade. A gente faz 

parte da cadeia produtiva da indústria farma-

cêutica e não produzimos nenhum medicamen-

to, mas tudo que a gente conhece de engenha-

ria farmacêutica e a qualidade que a gente in-

veste na empresa, nós contribuímos com os nos-

sos clientes em produzir medicamentos seguros 

e de qualidade”, disse Luciano Tavares, diretor 

comercial da Nordika.

Autoridades e líderes setoriais comparece-

ram à premiação. Entre eles, os diretores da An-

visa Renato Porto e Ivo Bucaresky, o deputado 

federal Arnaldo Faria de Sá e o secretário-exe-

cutivo da CMED, Leandro Safatle.

Alto padrão
“De fato é um momento de festa, mas também 

é um momento pra gente refletir um pouco. O 

medicamento é um produto final e antes dele 

existem diversos insumos, e o que o Sindusfar-

ma faz hoje é premiar, e demonstrar que não só 

os medicamentos têm que ter qualidade, mas 

que é preciso que toda a cadeia apresente um 

alto padrão de excelência de fabricação. O im-
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portante de hoje é refletir qual a responsabili-

dade de uma cadeia de medicamentos, esse é 

o maior ganho que uma sociedade pode ter”, 

disse Renato Porto.

“Minha relação com o Sindusfarma tem sido 

a melhor possível desde que eu tenho trabalha-

do na Anvisa. Uma instituição séria, que prima 

pelo diálogo e tem ajudado muito na construção 

da melhoria da regulação da cadeia farmacêu-

tica”, disse Safatle.

“Em primeiro lugar, qualidade em qualquer 

indústria e qualquer ramo de produção é funda-

mental não só pelo produto final, mas por toda a 

cadeia produtiva, ainda mais na indústria farma-

cêutica. Nós estamos falando da saúde e da vida 

das pessoas. Não é à toa que a Anvisa, junto com 

todas as agências sanitárias, acompanha todos 

os procedimentos, desde os estudos clínicos até 

o registro dos produtos”, disse Ivo Bucaresky.

“O SINDUSFARMA É UMA 
INSTITUIÇÃO SÉRIA QUE PRIMA 
PELO DIÁLOGO E TEM AJUDADO 
MUITO NA CONSTRUÇÃO DA 
MELHORIA DA REGULAÇÃO DA 
CADEIA FARMACÊUTICA”, DISSE 
LEANDRO SAFATLE.
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Patrono
A novidade do Prêmio Sindusfarma de Quali-

dade 2016 foi a criação da figura do patrono. 

A cada cerimônia será homenageada uma per-

sonalidade do setor, cuja trajetória está ligada 

à qualidade e ao aprimoramento das Boas Prá-

ticas de Fabricação.

Assim, o Sindusfarma vai destacar e fazer 

justiça aos empreendedores e profissionais 

que, nas últimas décadas, contribuíram para 

elevar os padrões da indústria farmacêutica 

no país.

O primeiro patrono do Prêmio é o fundador 

do laboratório Eurofarma, Galliano Billi. Uma 

escolha que não poderia ser mais apropriada, 

segundo o presidente do Sindusfarma, Cleiton 

de Castro Marques. “O Dr. Billi sintetiza o que 

há de melhor na indústria farmacêutica: ousa-

dia, visão de futuro e comprometimento abso-

luto com a excelência”, afirma.

Votação
Num processo de votação iniciado em fevereiro, 

as indústrias farmacêuticas apontaram os me-

lhores fornecedores em 24 categorias, divididas 

em cinco classes: Máquinas e Equipamentos; 

Matéria-Prima; Materiais, Equipamentos, Ins-

trumentos, e Serviços de Qualidade; Material 

de Embalagem; Prestadores de Serviço.

A apuração dos votos foi validada por uma 

Comissão Organizadora e uma Comissão de 

Auditoria. O processo foi auditado pela MDCA 

Consultoria.

O Prêmio Sindusfarma de Qualidade é coor-

denado por Jair Calixto, gerente de Boas Práti-

cas e Auditorias Farmacêuticas do Sindusfarma.

Show
A festa do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 

2016 encerrou-se com a apresentação de Ro-

gério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, 

e seu irmão Wilson Sideral.

PRIMEIRO PATRONO DO PRÊMIO 
SINDUSFARMA DE QUALIDADE, 
GALLIANO BILLI SINTETIZA 
O QUE HÁ DE MELHOR NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DISSE 
O PRESIDENTE DA ENTIDADE, 
CLEITON DE CASTRO MARQUES.
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As melhores campanhas e os melhores profis-

sionais de marketing da indústria farmacêutica, 

em 16 categorias, receberam o Prêmio Lupa de 

Ouro na noite de 28/10, em cerimônia realizada 

no Golden Hall do WTC. A festa marcou o 40º 

aniversário da premiação. O ator e cantor Tia-

go Abravanel fez o show de encerramento do 

evento, apresentado por Renata Fan. Cerca de 

800 pessoas participaram do evento.

Na abertura da cerimônia,o presidente do 

Sindusfarma, Cleiton de Castro Marques, des-

tacou o fato de que, ao assumir a realização do 

Lupa de Ouro, a entidade está dando continui-

dade aos “40 anos de uma história rica e emo-

cionante”, incorporando um grande evento a 

“outros grandes eventos que a entidade vem 

promovendo nas últimas décadas”.

TALENTO
Cleiton também falou da criação do Prêmio 

Excelência em Marketing Adalmiro Baptista, 

homenagem a uma figura que revolucionou 
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o marketing farmacêutico no Brasil à frente 

do laboratório Aché, que comandou junto com 

outros grandes empreendedores – Gilberto 

Depieri e Victor Siaulys. “[É] um justo reco-

nhecimento a uma personalidade do setor cujo 

talento e capacidade de trabalho indicaram o 

VENCEDORES DO PRÊMIO LUPA DE OURO 2016

Melhor Projeto de Criação

EMS – Winner – Adriel Bono 

Melhor Projeto Original

Sanofi – Dorflex Music Experiment – Natália Ramos e Débora Pimenta 

Non Retail

Bristol-Myers Squibb – Daklinza – Rossana Uessugui

MIP

EMS – Bálsamo Bengué – Everton Schemes e Luana Montagnini

Prescrição Gastrointestinais e Vitaminas

Aché – Adipept – Raphael Costa Ribeiro e Amanda Tribes 

Prescrição Saúde Masculina e Feminina

Besins Healthcare – Androgel – Guilherme Luiz da Costa

Prescrição Anti-Hipertensivos

EMS – Brasart BCC – Letícia Dias

Prescrição Sistema Cardiovascular

Biolab – Prevelip ZS – Marcelo Kozuka

Prescrição Aparelho Respiratório

Aché – Montelair – Karla Tambellini Amaral

Prescrição Depressão, Ansiedade e Psicóticos

Cristália – Quetipin – Márcio Tinelli

Prescrição Sistema Nervoso Central

Supera RX – Senes – Bruno Monzani

Prescrição Dermatológicos

Glenmark – Halobex – Sérgio Eidi Hikawa

Prescrição Dor e Inflamação

Aché – Revange – Paulo Souza e Lídia Machado

Prescrição Sistema Músculo-Esquelético

EMS – Condres – Patrícia Poiani

Prescrição Demais Classes Terapêuticas

Marjan – Vicog – Beatriz Apolinário

Prêmio Excelência em Marketing Adalmiro Baptista

Eurofarma

bom caminho, elevando o marketing farma-

cêutico à prestigiosa posição dos dias atuais, 

inspirando a todos”, afirmou o presidente do 

Sindusfarma.

Veja os vencedores do Prêmio Lupa de Ouro 
2016:
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“O projeto Dorflex Music representou pra 

gente de fato um novo momento, um marco 

para o Dorflex. Onde a gente pôde quebrar pa-

radigmas dentro de uma indústria farmacêutica, 

mostrando que um medicamento pode conver-

sar de uma forma diferente, ousada e irreveren-

te com o consumidor”, disse Débora Pimenta, 

analista de Marketing da Sanofi.

“Pra nós é fundamental esse reconhecimen-

to, pois é um projeto que a gente retomou há 

dois anos (investimento na área de OTC), e o 

Bálsamo Bengué foi o produto escolhido pra re-

tomar esse projeto. Por isso, esse reconheci-

mento, após dois anos de trabalho focado, para 

nós é um sucesso”, disse Ewerton Schemes, di-

retor de Marketing da EMS.

ORGULHO
“O Lupa de Ouro é reconhecidamente o Oscar 

do marketing na indústria farmacêutica. Estou 

muito orgulhoso e é um prêmio que divido com 

toda equipe, pois sem eles não seria possível 

obter este sucesso”, disse Raphael Costa, ge-

rente de Produto do Aché.

“O prêmio representa para Biolab o esfor-

ço de toda uma equipe, não só marketing mas, 

desde o departamento médico, comercial, inte-

ligência de mercado e a própria força de vendas 

que é quem leva conhecimento e qualidade de 

vida para os médicos diariamente. A experiên-

cia é ímpar, uma alegria muito grande ser agra-

ciado com esse prêmio, que enfatiza o trabalho 

de toda equipe”, disse Marcelo Kozuka, gerente 

de Produto da Biolab.

RECONHECIMENTO
“Para mim tem um valor muito especial, pois é 

a primeira vez que participo como candidato ao 

Prêmio. E para a Supera também é um reconhe-

cimento muito bacana, pois é o primeiro Lupa 

de Ouro que ganhamos como companhia. É mui-

to interessante e sempre um prazer participar 

de um evento que agrega todas as indústrias 

farmacêuticas, sendo que são agraciadas aque-

las que tiveram o melhor desempenho”, disse 

Bruno Monzani, gerente de Produto da Supera.

“Esse é um resultado que coroa a linha der-

matológica da Glenmark, que cada vez mais 

vem crescendo dentro da empresa. Temos um 

time muito coeso, apesar de enxuto, e todas as 

pessoas dentro da empresa trabalhando com 

um objeto único, que é trazer qualidade de vida 

aos pacientes e sucesso para os produtos da 

empresa como um todo”, disse Sérgio Hikawa, 

gerente de Linha da Glenmark.

Ao receber o Prêmio Excelência em Marke-

ting, o presidente da Eurofarma, Maurizio Billi, 

disse ser “uma honra receber um prêmio que 

leva o nome de Adalmiro Baptista”, referência 

para toda a indústria farmacêutica.
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PHARMANAGER
A Pharmanager é um dos principais fóruns de 

discussão sobre o setor, e o Sindusfarma este-

ve presente com um estande e colaboradores 

divulgando o rol de serviços da entidade.

O Diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos, 

Bruno Abreu, fez uma palestra sobre os desafios 

que estão determinando o futuro do Setor Far-

macêutico na abertura do Pharmanager 2016, 

realizado nos dias 21 e 22 de junho, no Expo 

Center Norte, em São Paulo.

FCE PHARMA
O Sindusfarma esteve presente na 21ª edição da 

FCE Pharma, que aconteceu de 10 a 12 de maio 

no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

NOS GRANDES EVENTOS 
E FEIRAS SETORIAIS E DA 
ÁREA MÉDICA DOS QUAIS 
PARTICIPOU SINDUSFARMA 
DIVULGOU SUAS AÇÕES E AS 
REALIZAÇÕES DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA INSTALADA 
NO PAÍS.
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A FCE Pharma é a principal e mais completa 

feira para toda cadeia produtiva da indústria far-

macêutica na América Latina. Mais de 500 mar-

cas nacionais e internacionais apresentarão as 

principais tecnologias, novidades e lançamentos 

de toda cadeia produtiva nos pavilhões de expo-

sição, que também receberão a FCE Cosmetique.

Os visitantes, associados e fornecedores das 

indústrias farmacêuticas nacionais e interna-

cionais, foram recepcionados pelos colaborado-

res que mostraram todo o rol de serviços que 

a entidade disponibiliza, assim como os ma-

nuais técnicos.

71° CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CARDIOLOGIA
O Sindusfarma participou do 71º Congresso da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), en-

tre os dias 23 e 25/9. O estande da entidade 

apresentou as atividades desenvolvidas junto 

aos associados como qualificação, capacitação 

e atualização em questões regulatórias, econô-

micas e trabalhistas.
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Durante o congresso, foi realizada uma pes-

quisa sobre a imagem da indústria farmacêu-

tica perante a classe médica. Os médicos res-

ponderam um questionário em que apontavam 

os melhores medicamentos, as empresas que 

melhor se relacionam com a classe, entre ou-

tras questões.

A participação no Congresso, que contou 

com a presença de cerca de 2 mil cardiologis-

tas, é fruto do trabalho do Grupo Estratégico de 

Eventos do Sindusfarma e teve como objetivo o 

estreitamento do relacionamento entre a classe 

médica e a indústria farmacêutica.
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BOLSA DE EMPREGOS
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O BES – Bolsa de Empregos Sindusfarma é um 

canal direto e interativo de comunicação, via 

internet, entre candidatos e profissionais de 

recursos humanos da indústria farmacêutica, 

facilitando a contratação de novos funcioná-

rios, previamente treinados, para melhor apro-

veitamento dos investimentos em desenvolvi-

mento de pessoal, representando um avanço 

social nas relações do sindicato patronal com 

os trabalhadores.

Os candidatos têm a disponibilidade de in-

cluir seus currículos, editá-los e pesquisar va-

gas correlatas e as empresas associadas cadas-

tram, incluem anúncios, pesquisam currículos 

no banco de dados.

A Bolsa de Empregos atualmente é conside-

rada por agências/headhunthers e empresas a 

principal fonte de recrutamento e seleção do 

setor farmacêutico.

As oportunidades mais anunciadas durante 

o ano foram nas áreas de assuntos regulató-

rios, marketing, qualidade, comercial e produ-

ção, nos mais diversos níveis.

Os dados estatísticos comprovam a trajetó-

ria de crescimento e sucesso, atingindo expres-

sivos acessos por novos usuários do sistema.

Dados atualizados até Dezembro de 2016:

BOLSA DE EMPREGOS

Número de Empresas Cadastradas 580

Total de Currículos Incluídos 17.760

Total de Vagas Incluídas 170

Total de Currículos Atendidos 137

Currículos em Aberto 17.623

Vagas em Aberto 170

Total de Acesso de Empresas 22.142

Total de Acesso de Profissionais 59.715
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PUBLICAÇÕES, ESTUDOS 
E MANUAIS
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Convenções Coletivas  
de Trabalho 2016/2017
ARNALDO PEDACE 
NELSON A. MUSSOLINI

Compêndio apresenta 

todas as convenções 

coletivas de trabalho 

assinadas com as entidades 

sindicais dos trabalhadores, 

correspondentes ao período 

de abril de 2016 a março  

de 2017.

Qualificações e Validações: 
Guia Sindusfarma para a 
Indústria Farmacêutica
LAURO D. MORETTO
JAIR CALIXTO

O manual oferece diretrizes 

dos conceitos atuais no 

campo da qualificação de 

instrumentos e validação 

dos processos e métodos 

com modelos básicos de 

formulários, protocolos 

de validação, testes para 

execução e exemplos 

práticos para a condução  

da validação.

Atendimento ao Consumidor:  
Boas Práticas para a Indústria 
Farmacêutica
ROSANA MASTELLARO
JÚLIA VICTAL

A 3ª edição do “Manual de 

Atendimento ao Consumidor: 

Boas Práticas para a Indústria 

Farmacêutica”, traz uma 

versão ampliada, atualizada 

e integral do Código de 

Defesa do Consumidor, 

promulgado pela Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 

1990, com análise detalhada 

das responsabilidades das 

empresas para atendimento 

aos usuários e pacientes  

de medicamentos.

PUBLICAÇÕES, ESTUDOS 
E MANUAIS
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PARCERIAS
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O Sindusfarma mantém 

convênios de cooperação 

com as seguintes 

instituições, para promover 

a difusão do conhecimento 

e o aperfeiçoamento dos 

profissionais do setor 

industrial farmacêutico.  

Em 2016 foram feitos  

novos convênios junto  

ao Sindusfarma.

INTERNATIONAL

Conselho Regional do  
Estado de São Paulo

United States Pharmacopeial Close-Up International

Quintiles IMS Sociedade Brasileira  
de Medicina Farmacêutica

Les Enterprise du Médicament Academia Nacional de Fármacia

Escola Superior de Propaganda  
e Marketing

UMBC Fundação Getulio Vargas Instituto Racine

ABIFISA SBCC Fundação Instituto de Pesquisas 
Farmacêuticas da Faculdade  
de Ciências Farmacêuticas  

da Universidade de São Paulo

IDVF

União Farmacêutica de São Paulo Associação Brasileira de Indústria 
Farmoquímica e de Insumos 

Farmacêuticos

ICTQ International Pharmaceutical  
Excipients Council

PARCERIAS
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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 Ne-

gócios com Ênfase no Mercado Farmacêutico.

PROFISSIONAIS DO 
SETOR PARTICIPARAM 
DA 4ª TURMA DA PÓS-
GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
NEGÓCIOS COM ÊNFASE NO 
MERCADO FARMACÊUTICO – 
PARCERIA ENTRE A ESCOLA 
SUPERIOR DE PROPAGANDA 
E MARKETING (ESPM) E O 
SINDUSFARMA.

Profissionais de empresas associadas ao Sin-

dusfarma têm desconto no valor do curso e for-

ma de pagamento diferenciada.

A pós – graduação, com 360 de carga horá-

ria, tem por objetivo desenvolver gestores para 

atuarem no mercado farmacêutico, que encon-

tra-se em constante mudança e cada vez mais 

competitivo, oferecendo ferramentas para aná-

lise, planejamento, implementação e controle 

das estratégias empresariais.

A pós-graduação é voltada a profissionais 

graduados em diversas áreas do conhecimen-

to, atuando em qualquer área da empresa e que 

desejam se especializar ou adquirir novas com-

petências na área da Gestão de Negócios com 

ênfase no Mercado Farmacêutico.

DISCIPLINAS
Algumas das disciplinas do programa são: Mar-

keting, Gestão de Operações, Fundamentos da 

Gestão Financeira, Técnicas de Negociação en-

tre outras (veja grade completa abaixo):
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ESTRUTURA CURRICULAR CARGA HORÁRIA

Gestão de Marketing 24 hs

Marketing na Indústria Farmacêutica 24 hs

Gestão de Pessoas para a Diferenciação 24 hs

Gestão de Operações 24 hs

Gestão Financeira 24 hs

Comunicação com o Mercado 24 hs

Tópicos especiais para a Indústria Farmacêutica I 24 hs

Tópicos Especiais para Indústria Farmacêtucia II 24 hs

Marketing de Relacionamento – CRM 24 hs

Gestão de Canais no Segmento Farmacêutico 24 hs

Gestão de Vendas 24 hs

Simulador de Negócios 24 hs

Técnicas de Negociação 24 hs

Gestão de Projetos 24 hs

Trabalho de Conclusão 24 hs

Total 360 hs
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QUADRO SOCIAL
Membership
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NOVOS ASSOCIADOS
O Sindusfarma encerrou 2015 com 210 associa-

dos em seu quadro, atingindo 280 associados em 

março de 2017. Foram 63 novos associados entre 

janeiro e dezembro de 2016, num esforço conti-

nuo de atrair empresas e fortalecer a entidade.

NEW MEMBERS
Sindusfarma ended 2015 with 210 members, reach-

ing 280 in March 2017. There were 63 new mem-

bers between January and December 2016, thanks 

to the continuous effort to attract companies and 

strengthen the entity. 

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS
LIST OF MEMBERS

1 Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

2 Abbvie Farmacêutica Ltda

3 Accord Farmacêutica Ltda

4 Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A

5 Actavis Farmacêutica Ltda

6 Actelion Pharmaceuticals do Brasil Ltda

7 Aegerion Brasil Serviços de Promoção e 

Adm. de Vendas Ltda

8 Airela Indústria Farmacêutica Ltda

9 Ajinomoto do Brasil Ind. Com.Alim. Ltda

10 Alexion Farm.Brasil Imp.Dist.Prod.Serv.

Adm.Vendas Ltda

11 Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda

12 Althaia S/A Indústria Farmacêutica

13 Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda

14 Ana P. Iacuzio Avella Sol. Regulatórias – 

Tríade

15 Andreani Logística Ltda

16 Antibióticos do Brasil Ltda

17 Apis Flora Indústrial e Comercial Ltda

18 Apsen Farmacêutica S/A

19 Arese Pharma Ltda
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20 Aspen Pharma Ind. Farmacêutica Ltda

21 Astellas Farma Brasil Imp.e Dist.de 

M.Ltda

22 AstraZeneca do Brasil Ltda

23 Ativa Distribuição e Logística Ltda

24 Ativus Farmacêutica Ltda

25 Aurobindo Farma Produtos 

Farmacêuticos Ltda

26 Aurobindo Pharma Ind.Farmac.Limitada

27 Aurora Terminais e Serviços Ltda

28 Avert Laboratórios Ltda

29 Azbil Telstar Brasil Consultoria Ltda

30 Azidus Brasil Pesquisa Científica e 

Desenvolvimento Ltda

31 Basf S/A

32 Baxalta Brasil Biociência Ltda

33 Baxter Hospitalar Ltda

34 Bayer S/A

35 BE Consulting Ltda

36 Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda

37 Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas 

Ltda

38 Beker Prods Farmaco-Hosp Ltda

39 Benzota, Pereira Prestes e Borba Soc. de 

Advogados

40 Besins Healthcare Brasil C.d.Medic.Ltda

41 Bioagri Laboratórios Ltda

42 Biocadbrazil Farmacêutica Ltda

43 Biogen Idec Brasil Prod.Farmac. Ltda

44 Biolab-Sanus Farmacêutica Ltda

45 Biomarin Brasil Farmacêutica Ltda

46 Biomm S/A

47 Bionorica do Brasil Dist. e Importação Ltda

48 Bionovis S/A-Cia Bras. Biot.Farmacêutica

49 Biosintética Farmacêutica Ltda

50 Biotest Farmacêutica Ltda

51 BL Indústria Ótica Ltda

52 Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S/A

53 Blau Farmacêutica S/A

54 Blisfarma Antibióticos Ltda

55 Blisfarma Indústria Farmacêutica Ltda

56 Boehringer Ingelheim Bras.Quim.Farm.

Ltda

57 Boiron Medicamentos Homeopáticos Ltda

58 Bone Life Materiais Médicos Ltda

59 Bracco Imaging do B.Imp.Dist.Medic.Ltda

60 BrainLike Estratégia Regulatória Ltda

61 Brainfarma Ind.Quim. Farmacêutica S/A

62 Brasterápica Indústria Farmacêutica Ltda

63 Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda

64 Buranello e Rodrigues Consultoria em 

Desenv.Farmacêutico

65 Camber Farmacêutica Ltda

66 Capsugel Brasil Imp e Dist de Insumos 

Farm. e Alimento Ltda

67 Casula e Vasconcelos Ind.Farmacêutica e 

Com. Ltda

68 Catalent Brasil Ltda

69 Cazi Química Farma Ind Com Ltda

70 Centro Avançado de Est.e Pesq.Ltda – 

Caep

71 Chemo do Brasil Com.de Farmoquímicos 

Ltda

72 Chiesi Farmacêutica Ltda

73 Choice Importação e Exportação Ltda

74 Cifarma Científica Farmacêutica Ltda

75 Cimed Ind de Medicamentos Ltda

76 Colbrás Indústria e Comércio Ltda

77 Colorcon do Brasil Ltda

78 Cosmed Ind.de Cosméticos e Medic.S/A

79 Cristália Prods Quims Farms Ltda

80 Croda do Brasil Ltda

81 Cryovac Brasil Ltda

82 CSL Behring Com.Prod.Farmacêuticos Ltda

83 Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda

84 Danone Ltda

85 Diosynth Produtos Farmoquímicos Ltda

86 Direct Soluçôes Ambientais Ltda

87 DLA Pharmaceutical Ltda

88 DMS Agenciamento de Cargas e 

Logística Ltda

89 Doctor Bit Consulting

90 Dow Brasil Ind.Com.de Prod.Químicos Ltda
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91 Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil Ltda

92 Echemical Comércio e Representações 

Ltda

93 Eisai Laboratórios Ltda

94 Eli Lilly do Brasil Ltda

95 Emcure Brasil Farmacêutica Ltda

96 EMS S/A

97 EMS Sigma Pharma Ltda

98 Engenews Serviços de Engenharia Ltda

99 Envasamento Tecnologia de Aerosois Ltda

100 Eurofarma Laboratórios S/A

101 Exeltis Laboratório Farmacêutico Ltda

102 Farm Lab Homeop Almeida Prado Ltda

103 Farma Logística e Armazéns Gerais Ltda

104 Farmace-Indústria Químico-Farmacêutica 

Cearense Ltda

105 Farmoquímica S/A

106 FBM Indústria Farmacêutica Ltda

107 Five Validação de Sistema 

Computadorizados Eireli

108 Fresenius Kabi Brasil Ltda

109 Fresenius Medical Care Ltda

110 Fukuma Advogados e Consultores 

Jurídicos

111 Fundação para o Remédio Popular – FURP

112 Galderma Brasil Ltda

113 Galenicum Health Brasil Lab.Farmac.Ltda

114 Gatefossé do Brasil Serv. de Marketing 

Ltda

115 GE Healthcare B.C.S.Equip.M-Hosp.Ltda

116 Gedeon Richter do Brasil Imp., 

Exportadora e Dist.S/A

117 Genomma Laboratories do Brasil Ltda

118 Genzyme do Brasil Ltda

119 Geolab Indústria Farmacêutica S/A

120 Germed Farmacêutica Ltda

121 Gilead Sciences Farmac. do Brasil Ltda

122 GlaxoSmithKline Brasil Ltda

123 Glenmark Farmacêutica Ltda

124 Globomedical Produtos Médicos Ltda

125 Grifols Brasil Ltda

126 Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda

127 Guerbet Produtos Radiológicos Ltda

128 Heel do Brasil Biomédica Ltda

129 Helixor Medicamentos Do Brasil Ltda

130 Hemafarma Comércio e Ind. 

Farmacêutica Ltda

131 Hisamitsu Farmacêutica do Brasil Ltda

132 Hogarth Worldwide Publicidade  

Brasil Ltda

133 Homeopatia W. Pereira Lab.Indl.Far.Ltda.

134 Hospira Produtos Hospitalares Ltda

135 Hypermarcas S/A

136 Hypofarma-Instituto Hypodermia e Farm.

Ltda.

137 IMCD Brasil Farmac. Imp. Exp. Repr. Ltda

138 Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil 

S/A

139 Inpharma Laboratórios Ltda

140 Instituto Biochimico Ind.Farmac.Ltda

141 Instituto Butantan

142 Intertox Ltda

143 ISP do Brasil Ltda

144 ITA Fria Indústria e Comércio Ltda

145 J&J Brasil Ind.Com.Prod. P.Saúde Ltda

146 J.Rettenmaier Latinoamericana Ltda

147 Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda

148 Kasznar Leonardos Advogados

149 Kestener Granja e Vieira Soc. de 

Advogados Ltda

150 Kley Hertz S/A Farmacêutica S/A

151 Kress Farmacêutica Ltda

152 L2MS Gestão em Vigilância Sanitária Ltda

153 Laboratório Catarinense Ltda

154 Laboratório Daudt Oliveira Ltda

155 Laboratório Quimico Farm. Bergamo Ltda

156 Laboratório Tayuyna Ltda

157 Laboratório Teuto Brasileiro S/A

158 Laboratórios B.Braun S/A

159 Laboratórios Baldacci Ltda

160 Laboratórios Ferring Ltda

161 Laboratórios Osorio de Moraes Ltda

162 Laboratórios Pfizer Ltda

163 Laboratórios Pierre Fabre do Brasil Ltda
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164 Laboratórios Servier do Brasil Ltda

165 Laboratórios Stiefel Ltda

166 Labtec Laboratório de Ciência e 

Tecnologia S/A

167 Lanza Pharma Ltda

168 Latinofarma Ind. Farmacêuticas Ltda

169 LBS Laborasa Indústria Farmacêutica Ltda

170 Leader Up Sistemas Ltda

171 Legrand Pharma Indústria Farmacêutica 

Ltda

172 LFB-Hemoderivados e Biotecnologia Ltda

173 Libbs Farmacêutica Ltda

174 Licks Advogados

175 Life Importação e Dist. de Produtos para 

Diagnósticos Ltda

176 Logic Pharma Logística e Armazéns 

Gerais Ltda

177 Lonza do Brasil Especialidades Químicas 

Ltda

178 Lundbeck Brasil Ltda

179 Luxafit Transportes Ltda

180 M&D Consultoria T. em Desenvolvimento 

Prof. e Gerencial Ltda

181 M&G Consultoria e Assessoria 

Empresarial Ltda

182 Mabra Farmacêutica Ltda

183 Mallinckrodt do Brasil Ltda

184 Mariol Indústrial Ltda

185 Marjan Indústria e Comércio Ltda

186 Mattos Engelberg Sociedade de 

Advogados

187 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 

Quiroga Advogados

188 Mead Johnson do Brasil Com. Imp. Prod.

Nutrição Ltda

189 Meda Pharma Imp.Exp.Prod.Farmac.Ltda

190 Medley Farmacêutica Ltda

191 Medquimica Indústria Farmacêutica S/A

192 Merck S/A

193 Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda

194 Merz Biolab Farmacêutica Comercial Ltda

195 Meta Análises Regulatórias Ltda

196 Midfarma Produtos Farmacêuticos Ltda

197 Mip Brasil Ind.e Com.de Prod.Farmac.Ltda

198 Moksha8 Brasil Dist.Rep.de Medic. Ltda

199 Momenta Farmacêutica Ltda

200 Multilab Ind Com.Prod Farmacêuticos Ltda

201 Mundipharma Brasil Prod.Médic.e 

Farmac.Ltda

202 Mylan Laboratórios Ltda

203 Myralis Indústria Farmacêutica Ltda

204 Natcofarma do Brasil Ltda

205 Natulab Laboratório S/A

206 Naturelife Ind. e Com. de Alimentos Ltda

207 Naturex Ingredientes Naturais Ltda

208 Nestlé Brasil Ltda

209 Nordika do Brasil Consultoria Ltda

210 Nova Logística Armazenagem Ltda

211 Nova Química Farmacêutica Ltda

212 Novartis Biociências SA

213 Novatack Rótulos e Etiquetas Adesivas 

Ltda

214 Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda

215 NRA Engenharia e Comércio Ltda

216 Nutrimed Ltda

217 NVS Holding Eireli

218 Octapharma Brasil Ltda

219 Olympus Optical do Brasil Ltda

220 Onefarma Indústria Farmacêutica Ltda

221 Opem Rep. Imp.exportadora e Dist.Ltda

222 Ophthalmos S/A

223 Organex Assessoria em Documentação e 

Treinamentos Ltda

224 Orygen Biotecnologia S/A

225 Pellegrini & Garcia Serv.Asses.nas 

Atividades Farmacêuticas Ltda

226 Pharlab Indústria Farmacêutica S/A

227 Pharm Olam Serviços Clinicos Ltda

228 Pharma-Bio Serv Brasil Serv. de 

Consultoria Ltda

229 Polar Técnica Comercial e Indl Ltda

230 Polar Transportes Rodoviários Ltda

231 Prati Donaduzzi & Cia Ltda
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232 Produtos Roche Quimicos e Farmac. S/A

233 Química Haller Ltda

234 Ranbaxy Farmacêutica Ltda

235 Recordati Rare Diseases Comércio de 

Medicamentos Ltda

236 Renata Ros Consult.e Assessoria Emp.Ltda

237 Resulta Inteligência de Negócios Ltda

238 Ricera Importação, Exportação, Com. e 

Rep. Ltda

239 Rossetti Consultoria de Marketing Ltda

240 Sandoz do Brasil Ind.Farmacêutica Ltda

241 Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda

242 Sanval Comércio e Indústria Ltda

243 Schering-Plough Ind. Farmacêutica Ltda

244 Serpac Comércio e Indústria Ltda

245 Servimex Logística Ltda

246 Shire Farmacêutica Brasil Ltda

247 Silvestre Labs Química e Farmacêutica 

Ltda

248 SM Empreendimentos Farmacêuticos Ltda

249 Stragen Farma Ltda 

250 Sun Farmacêutica do Brasil Ltda

251 Supera Farma Laboratórios S/A

252 Support Produtos Nutricionais Ltda

253 T&B Pharma Treinamento em Desenv. 

Profissional Ltda

254 Takeda Pharma Ltda

255 Testo do Brasil Inst. de Medição Ltda

256 Teva Farmacêutica Ltda

257 Theraskin Farmacêutica Ltda

258 Tommasi Importação e Exportação Ltda

259 Torrent do Brasil Ltda

260 TRB Pharma Ind Quim Farm Ltda

261 Ubirajara Marques Advogados

262 UCB Biopharma S/A

263 UCI Farma Ind Farm Ltda

264 Ultra-Quality Manutenção, Pesq. e Coleta 

de Dados Ltda

265 Ultreia Consultoria em Informática Ltda

266 União Química Farmacêutica Nacional S/A

267 Unichem Farmacêutica do Brasil Ltda

268 Unidock’s Assessoria e Log. de Mat. Ltda

269 United Medical Ltda

270 Unitrade Assessoria em Com. Exterior Ltda

271 UPS SCS Logística (Brasil) Ltda

272 Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda

273 Veloz Importadora e Distribuidora Ltda

274 Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda

275 Weleda do Brasil Labor e Farm Ltda

276 Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda

277 Zambon Laboratórios Farms Ltda

278 Zilveti Advogados

279 Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A

280 Zydus Nikkho Farmacêutica Ltda 
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Analista de Rel. 
Sindicais Trab.

JÚLIA 
CARMARGO 

(1)

Analista de Rel. 
Sindicais Trab.

ANDRÉIA 
SANCHES 

(1)

Assistente BPAF
ANGÉLICA 

SOUSA 
(1)

Analista BPAF
MARINEIS 

JACOB 
(1)

Advogado
Vago 

(1)

Analista de Reg. 
de Mercados

REGINA 
CASTELLÃO 

(1)

Advogada
MÔNICA 
SANTOS 

(1)

Analista de Reg.  
de Mercados

REUS 
COUTINHO 

(1)

Gerência de Rel. 
Sindicais Trabalhistas
ARNALDO PEDACE 

(1)

Diretoria de 
Mercado e 

Assuntos Jurídicos
BRUNO ABREU 

(1)

Diretoria de 
Assuntos 

Regulatórios
ROSANA 

MASTELLARO 
(1)

Gerente de 
Assuntos 

Regulatórios
Vago 

(1)

Assist. Assuntos 
Regulatórios
CRISTINA 

JAKOBOWSKI 
(1)

Analista Assuntos 
Regulatórios

JÚLIA VICTAL 
(1)

Gerência de 
Comunicação

DAN GEDANKIEN 
(1)

Analista 
Comunicação
RODOLPHO 
CAUTELLA 

(1)

Assistente 
Comunicação 

Digital
DAFNE MARTINS 

(1)

Gerência de Boas 
Práticas e Auditorias 

Farmac.
JAIR CALIXTO 

(1)

Gerência 
Inteligência  
de Mercado

Vago 
(1)

Analista de Intel. 
Mercado

ANTONIO 
NUNES 

(1)

DIRETORIA
PRESIDÊNCIA

Presidência 
Executiva
NELSON 

MUSSOLINI 
(2)

ORGANOGRAMA

(1) Celetistas

(2) Terceirizados
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CONSELHO 
FISCAL

Gerência de 
Eventos
VAGO 

(1)

Coordenadora 
Eventos e 

Patrocínios
MARCELA 
BOVINO 

(1) Analista Eventos
VANESSA 
VICENTE 

(1)

Estagiária de 
Eventos

RAQUEL 
GARCIA 

(1)

Analista 
Financeiro

JOSÉ ALVES 
(1)

Analista 
Administrativo

JEFFERSON DE 
FREITAS 

(1)

Auxiliar 
Administrativo
KELLY LIMA 

(1)

Assistente 
Expedição

ELI  VILELA 
(1)

Auxiliar 
Expedição

CRISTIANO 
LIMA 

(1)

Chefe Sup. 
Reprografia

FRANCISCO 
BRASIL 

(1)

Recepção
GLÁUCIA 

NOGUEIRA 
(1)

Recepção
LILIAN FREITAS 

(1)

Coordenadora 
Executiva

BÁRBARA 
IZIDORO 

(1)Assistente 
Presidência

PÂMELA BONI  
(1)

Assistente 
Executiva
ISABELY 

OLIVEIRA
(1)

Copeira
VERA L. 

ALEXANDRE 
(1)

Auxiliar de 
Limpeza

ELZA LOPES 
(1)

Auxiliar de 
Limpeza

CONCEIÇÃO 
PEREIRA 

(1)

Gerência Adm. 
Financeiro

LUIZ CARLOS 
SOUZA 

(1)



EQUIPE 
SINDUSFARMA

Rodolpho Cautella

Isabely Oliveira

Dafne Martins

Antonio Junior

Jefferson Freitas

Vanessa Vicente

Bárbara Izidoro

Raquel Garcia

Marcela Bovino

Lilian Freitas 

Pâmela Boni
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Vera Alexandre

Cristiano Alves

Luiz Carlos Souza

José Alves

Eli Vilela

Conceição Pereira

Kelly Lima

Elza Lopes 

Francisco Brasil

Angélica Sousa

Marineis Jacob

Cristina Jakobowski 

Júlia Victal

Andréia Sanches

Mônica Santos

Júlia Camargo

Regina Castellão

Reus Coutinho
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RELATÓRIO ANUAL  
DE ATIVIDADES

2016

Parecer da Auditoria
Balanço Patrimonial

Parecer do Conselho Fiscal
Edital de Convocação

Ata da Assembleia Geral Ordinária



PARECER DA 
AUDITORIA







BALANÇO 
PATRIMONIAL



PARECER  
DO CONSELHO 

FISCAL



EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO



ATA DA 
ASSEMBLEIA 

GERAL 
ORDINÁRIA






