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Prefácio

T enho orgulho de presidir uma entidade in-
cansável, forjada por todas as Diretorias 
que, durante décadas, ajudaram a trans-

formar o Sindusfarma numa referência da indús-
tria farmacêutica instalada no Brasil 

Ao comemorar seu 85º aniversário, o Sindus-
farma é cada vez maior e representativo  No fim 
de 2017, alcançamos a extraordinária marca de 
313 empresas associadas  Nacionais e Internacio-
nais  Grandes, médias e pequenas  Inovadoras, fa-
bricantes de genéricos e medicamentos isentos de 
prescrição  Especializadas em produtos hospita-
lares, nutrição especial etc 

Prefácio
Cleiton de Castro Marques
Presidente

Somos grandes porque somos reconhecidos 
pela atuação ampla e irrestrita em defesa do setor  
Somos grandes porque a nossa agenda é plural e 
inclusiva  Porque não fazemos nenhuma distin-
ção, nem temos preferências  Porque defendemos 
incondicionalmente todas as demandas legítimas 
da indústria de medicamentos, para torná-la cada 
vez maior e mais afinada com as necessidades da 
população brasileira 

A responsabilidade aumenta na exata propor-
ção em que cresce a representatividade  Essa cir-
cunstância faz parte de nossa história  Pois a con-
fiança que as empresas têm no Sindusfarma re-
dobra a nossa força  É o motor de nosso trabalho 

Contem conosco sempre 

I am proud to chair a tireless association, forged 

by all its boards which, for decades, have helped 

to transform Sindusfarma into a pharmaceuti-

cal industry benchmark that has settled in Brazil 

Upon celebrating its 85th anniversary, Sindus-

farma becomes ever more representative  At the 

end of 2017, we attained the extraordinary mark of 

having 313 associated companies, both domestic 

and international, large medium and small  Inno-

vative, manufacturers of generics and medication 

exempt from prescriptions. Industries that spe-

cialize in hospital products, special nutrition, etc 

We are large because we are acknowledged 

for our broad way of acting, with a strong focus on 

the defense of the sector  We are large because 

our agenda is a plural and inclusive one  Because 

we have made no distinction, we have no prefer-

ences  Because we advocate unconditionally for 

all the legal demands of the medication industry, 

to make it even greater and more attuned to the 

needs of the Brazilian population 

Our responsibility increases in the exact pro-

portion in which our representation grows  This 

circumstance is a part of our history  As the confi-

dence that companies have in Sindusfarma has re-

doubled our greatest strength  That is what gives 

thrust to our work 

Count on us always 

Preface
Cleiton de Castro Marques
Chairman



Nelson Mussolini e  

Cleiton de Castro Marques
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Apresentação

Apresentação
Nelson Mussolini
Presidente Executivo

Caros Associados,

O ano de 2017 foi um dos mais desafiado-
res da história recente do Sindusfarma O 
aprimoramento do ambiente regulatório 

econômico e sanitário, a implementação do Sis-
tema Nacional de Controle de Medicamentos (ras-
treabilidade) e outras questões prioritárias para a 
indústria farmacêutica exigiram um grande em-
penho dos profissionais da entidade  

Logo na virada do ano, a publicação da Medi-
da Provisória 754/2016, que permitia que a Câ-
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED) autorizasse a redução ou o aumento de 
preços de medicamentos em casos excepcionais, 
mobilizou a entidade 

Ainda em dezembro de 2016, e de janeiro até 
julho de 2017, o Sindusfarma promoveu uma in-
tensa interlocução com autoridades, parlamen-
tares e lideranças da saúde, juntamente com ou-
tras entidades setoriais, para reverter a medida 
do governo, o que acabou acontecendo 

Em março, no primeiro de uma série de en-
contros no Sindusfarma, o secretário executivo 
da CMED, Leandro Safatle, e sua equipe apresen-
taram as novidades do Sistema de Acompanha-
mento de Mercado de Medicamentos  Na oportu-
nidade, exortei o governo a revisar a Resolução 
nº 2, que define os critérios para a concessão de 

preços, para que o setor consiga manter o alto 
padrão de qualidade e a oferta de medicamentos 
para a população 

Em março, a renomada Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM), em parceria com o 
Sindusfarma, iniciou a 5ª turma do curso de Pós-
Graduação em Gestão de Negócios com Ênfase 
no Mercado Farmacêutico  A 1ª turma do curso 
no Rio de Janeiro, a cargo da ESPM-RJ, foi lança-
da em julho 

Ainda em março, a entidade realizou o pri-
meiro módulo do curso inédito ‘Acesso de Medi-
camentos e Farmacoeconomia no Sistema de Saú-
de Brasileiro’, destinado a qualificar profissionais 
da indústria farmacêutica na elaboração de estra-
tégias de acesso no planejamento de marketing 
nos mercados de saúde público e privado 

No fim do mês, Rosana Mastellaro foi nomeada 
para dirigir a recém-criada Diretoria de Assuntos 
Regulatórios, ampliando as ações e atribuições da 
área, que ela comanda desde 2008 

No início de abril, os principais veículos de co-
municação do país destacaram a posição do Sin-
dusfarma a respeito do reajuste anual de preço 
dos medicamentos, anunciado pelo governo  

Nas reportagens publicadas nos jornais Folha 
de S Paulo, O Estado de S Paulo e Correio Brazi-
liense, assinalei que a fórmula de reajuste restrin-
ge a recomposição das planilhas de custo e penali-

za os ganhos de produtividade, criando uma situa-
ção perversa que afeta a saúde financeira das em-
presas, com reflexos negativos nos investimentos 
e no lançamento de novos produtos 

Em abril, Sindusfarma e Abiquifi promove-
ram a 2ª turma do Programa de Certificação em 
Governança Operacional, que capacita executi-
vos da indústria farmacêutica em eficiência ope-
racional, produtividade e competitividade nas 
empresas 

A inovação tecnológica foi um tema frequen-
te de debates e encontros e objeto de foco perma-
nente do Sindusfarma, sob a coordenação do ge-
rente Jair Calixto  A área dirigida por ele incorpo-
rou “Inovação” ao nome, passando a se chamar 
Gerência de Boas Práticas, Inovação e Auditorias 
Farmacêuticas, justamente para enfatizar esse 
envolvimento 

Em abril, o simpósio ‘Incentivos à Inovação Far-
macêutica’ reuniu o presidente da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), 
Jorge Guimarães, e representantes do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno-
lógico (CNPq) e da consultoria KPMG  O evento foi 
realizado em parceria com a Academia Nacional 
de Farmácia 

Em maio, foi lançado o boletim ‘Dinâmica de 
Mercado’, elaborado pela nova área de inteligên-
cia de mercado da entidade (Grupemef)  O boletim 
oferece métrica inédita de desempenho do merca-
do farmacêutico e não concorre com nenhum dos 
produtos oferecidos pelas consultorias que audi-
tam o setor  Participam do painel atualmente 26 
grupos e indústrias farmacêuticas 

Em junho, o workshop ‘A Indústria Farmacêu-
tica e a Era das Tecnologias Exponenciais – Indús-
tria 4 0’, abordou a situação e perspectivas da In-
ternet das Coisas (IoT), reunindo no auditório da 
entidade especialistas em automação de gran-
des empresas globais como IBM, Microsoft, Intel, 
Volkswagen, Siemens e Embraer 

Também em junho, uma delegação organiza-
da pelo Sindusfarma esteve no México, em visita 
à agência reguladora mexicana Cofepris, para co-
nhecer o modelo de Terceiros Autorizados, profis-
sionais e empresas que assessoram as autoridades 
sanitárias daquele país nas análises de bioequiva-
lência, registro e pós-registro de medicamentos e 
produtos para a saúde 

No mesmo mês, a entidade promoveu o wor-
kshop ‘Inovações na Produção de Medicamentos 
Biológicos, nas Etapas de Upstream e Downstream’, 
em parceria com a GE Healthcare Life Sciences 

E no fim de junho, o VI Simpósio Novas Frontei-
ras Farmacêuticas, reuniu especialistas interna-
cionais no auditório da Anvisa, em Brasília, para 
um debate aprofundado sobre os rumos globais 
da produção de medicamentos, com a presença 
de mais de 200 gestores e técnicos do governo, 
especialistas das áreas farmacêutica e da saúde 
e executivos e profissionais da indústria  

Falando na abertura do Simpósio, o presidente 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), Jarbas Barbosa, elogiou a iniciativa do Sin-
dusfarma: “Esta parceria entre o Sindusfarma e 
a Anvisa na realização da sexta edição deste even-
to se consolida como um dos principais eventos 
que temos no Brasil no campo das ciências regu-
latórias, que permite uma plataforma de diálo-
go transparente, técnico, fundamental entre in-
dústria farmacêutica e autoridade regulatória” 

Em julho, o presidente da Anvisa, Jarbas Bar-
bosa, participou de mais um evento do Sindus-
farma, no qual apresentou e debateu as estraté-
gias adotadas pela Agência para redução da fila 
de análises de passivos 

Em agosto, a entidade promoveu o workshop 
‘Aplicações Práticas de Nanotecnologia em Me-
dicamentos’, com participação do presidente da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Luiz Augusto de Souza Ferreira, pesquisa-
dores acadêmicos e técnicos da Anvisa 

Para fornecer informações valiosas para as 
empresas associadas preparem seus planos e or-
çamentos para 2018, o Sindusfarma promoveu 
dois fóruns sobre as perspectivas da economia e 
do mercado farmacêutico e sobre as perspectivas 
da regulação do setor 

Em agosto, o fórum ‘Expectativas Econômicas 
2018’ reuniu o respeitado economista Gesner de 
Oliveira e diretores das consultorias Close-Up e 
IQVIA (novo nome da QuintilesIMS)  O evento lo-
tou o auditório da entidade e foi assistido pela in-
ternet em 17 cidades  

Em outubro, o fórum ‘Expectativas Regulató-
rias 2018’, trouxe ao Sindusfama o diretor de Re-
gulação Sanitária da Anvisa, Renato Porto, para 
um encontro com executivos e profissionais gra-
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duados da indústria farmacêutica   Porto disse 
que o grande desafio da Anvisa é dar previsibi-
lidade para o mercado  “A previsibilidade é fun-
damental para a regulação; não há mercado sem 
previsibilidade”, afirmou 

No mesmo mês, o Sindusfarma promoveu o 
‘Fórum Melhores Práticas na Gestão da Força de 
Vendas’, no qual especialistas apresentaram mo-
delos e experiências e debateram desafios e solu-
ções para otimizar a gestão das equipes de vendas 
e marketing dos laboratórios farmacêuticos, num 
contexto de mercado cada vez mais competitivo 

Ainda em outubro, diretor de Controle e Monito-
ramento Sanitário da Anvisa, William Dib, foi mais 
um graduado dirigente do órgão a participar de en-
contro com profissionais das empresas associadas  

O secretário executivo da CMED, Leandro Sa-
fatle, voltou ao Sindusfarma em outubro, para 
debater com executivos do setor a Consulta Públi-
ca nº 1/2017, referente à “apuração de condutas 
infrativas” no âmbito do órgão  

Tendo participado ativamente, desde o início, 
das discussões que resultaram na regulamenta-
ção e início de implementação do complexo siste-
ma de rastreabilidade de medicamentos no país, 
com base na Lei 11 903/2209 e a Resolução Anvi-
sa nº 157/2017, o Sindusfarma realizou em outu-
bro outro grande evento, com palestras técnicas e 
uma exposição das soluções tecnológicas disponí-
veis no mercado para sistemas de rastreabilidade 
de medicamentos 

A ideia de prospectar oportunidades de investi-
mento e planos de negócio e de fomento à inova-
ção para a indústria farmacêutica levou o Sindus-
farma a convidar as agências de desenvolvimento 
dos Estados de São Paulo e Pernambuco para apre-
sentar às empresas associadas seus programas de 
incentivos, financiamento e desenvolvimento de 
negócios para o setor farmacêutico  

Em meados de outubro, participaram de even-
tos na entidade os diretores da Agência Paulista 
de Promoção de Investimentos e Competitivida-
de (Investe SP), da Agência de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco (AD Diper), da Agên-
cia de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) 
e da Fundação de Amparo às Pesquisas no Estado 
de São Paulo (Fapesp) 

Em novembro, os diversos aspectos abarcados 
pela segurança digital (cyber security) foram dis-

cutidos por especialistas num workshop que bus-
cou orientar as empresas associadas sobre boas 
práticas de gestão e controle de informações em 
ambientes digitais cada vez mais conectados 

No fim de novembro, mais de 500 profissionais 
da indústria farmacêutica, em 62 cidades, assisti-
ram à transmissão do Sindusfarma do workshop 
da Anvisa sobre a RDC nº 73/2016, que discutiu 
os procedimentos referentes ao PATE (Parecer de 
Análise Técnica), que as indústrias farmacêuticas 
têm de submeter à Agência, entre outros temas 

A rica e intensa programação de atividades 
do Sindusfarma se manteve em alto nível em de-
zembro  

Pela primeira vez no Brasil, o DIA (Drug Infor-
mation Association) promoveu, em parceria com 
o Sindusfarma, o ‘Workshop Latino-americano de 
Comunicações e Informações Médicas’  

O position paper ‘Concept and rules compari-
son for: CPP, origin country, reference country 
in Latin America’ foi publicado, tratando dos di-
ferentes Certificados de Registro de Produto Far-
macêutico usados em países latinoamericanos 

O Sindusfarma também lançou em dezembro 
seu ‘Código de Ética e Conduta’, que resultou de 
uma profunda e longa discussão envolvendo a Di-
retoria do Sindusfarma e lideranças da indústria 
farmacêutica, com o objetivo de nortear os pa-
drões de conduta e comportamento de seus cola-
boradores e das empresas associadas 

E fechando o ano, o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, compareceu ao encontro de confraterni-
zação do Sindusfarma, sendo homenageado pela 
entidade com o Colar Cândido Fontoura do Méri-
to Industrial Farmacêutico  Na ocasião, o minis-
tro afirmou que está trabalhando para melhorar 
o ambiente para pesquisas de medicamentos no 
Brasil 

Além das iniciativas destacadas acima, o Sin-
dusfarma homenageou 31 empreendedores e pro-
fissionais do setor farmacêutico e pesquisadores 
da área da saúde com o Colar Cândido Fontoura 
do Mérito Industrial Farmacêutico, em cerimô-
nia realizada em abril, no Golden Hall do World 
Trade Center, com a presença de 600 convidados 

No fim de outubro, as melhores campanhas e 
os melhores profissionais de marketing da indús-
tria farmacêutica receberam o 41º Prêmio Lupa 
de Ouro 

Merecem menção especial outros grandes e tra-
dicionais eventos, como os XI Jogos Sindusfarma 
e as cerimônias de entrega do Prêmio Sindusfar-
ma de Qualidade, do Prêmio Excelência em GST 
e do Prêmio Bumerague 

A versão 2 0 do App Sindusfarma ficou dispo-
nível neste mesmo período, permitindo o acesso 
rápido e remoto a toda a legislação referente à 
indústria farmacêutica, ao calendário de eventos 
da entidade e às principais notícias do setor em 
qualquer smartphone ou tablet 

Na área editorial, foram publicados três ma-
nuais: ‘Registro de Medicamentos Novos, Gené-
ricos e Similares no Brasil’, ‘Qualificação de For-
necedores: Matérias-primas Farmacêuticas’ e ‘In-
tegridade de dados: Guia Sindusfarma para a In-
dústria Farmacêutica’ 

Também foi lançada a 2ª edição ampliada da 
coletânea ‘Falando para Quem Decide e Forma 
Opinião’, reunindo artigos do Sindusfarma so-
bre os principais temas do setor, publicados nos 
grandes veículos de comunicação do país e na mí-
dia especializada 

Por fim, registrem-se os milhares de profissio-
nais que participaram dos workshops, seminários 
e palestras do Programa Educacional Sindusfar-
ma ao longo do ano 

A agenda do Sindusfarma cresce a cada ano, 
para atender às expectativas e necessidades das 
empresas associadas e aos desafios renovados da 
indústria farmacêutica  Com um valor que nun-
ca se altera: a permanente busca pela qualidade 
e excelência dos serviços  É o que se constata no 
farto conteúdo das próximas páginas 
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Presentation
Nelson Mussolini
Executive President

Dear members,

T he year of 2017 was one of the most chal-

lenging in the recent history of Sindusfar-

ma  The enhancement of the economic and 

sanitary regulatory environment, the implementa-

tion of the National Control System for Medication 

(traceability) and additional priority issues for the 

pharmaceutical industry have demanded that the 

professionals at the entity strive to resolve these 

No sooner had the year changed, the publica-

tion of the Provisional Measure 754/2016, that al-

lowed the Chamber for the Regulation of the Medi-

cation Market (CMED) to authorize the reduction or 

increase of medication prices in exceptional cases, 

mobilized the entity 

Still back in December of 2016, and from Jan-

uary up to July of 2017, Sindusfarma fostered rich 

interlocution with the authorities, congress mem-

bers and leaders in health, along with other sec-

toral entities, to revert the government measure, 

which ended up taking place 

In March, at the first series of meetings at Sin-

dusfarma, the executive secretary of the CMED, 

Leandro Safatle, and his team presented the nov-

elties in the Follow-up of Market Medications  On 

that occasion, I exhorted the government to revise 

Resolution nº 2 that sets forth the criteria for the 

price concessions, enabling the sector to maintain 

the high standards of quality and offer medication 

to the population 

In March, the renowned Escola Superior de Pro-

paganda e Marketing (ESPM), in partnership with 

Sindusfarma, began the fifth group for the Graduate 

course in Business Management, with an emphasis 

on the Pharmaceutical Market. The first class of the 

course in Rio de Janeiro, under the responsibility 

of ESPM-RJ, was launched in July.

Still in March, the entity held the first module of 

the new course ‘Access to Medication and Pharma-

Economy in the Brazilian Health System’, geared to 

qualifying professionals in the pharmaceutical in-

dustry to draw up strategies for access to market-

ing planning in the private and public health sector 

At the end of the month, Rosana Mastellaro was 

nominated to head the recently created Board for 

Regulatory Issues, expanding the actions and at-

tributions of this area that she has directed since 

2008.

At the beginning of April, the main communica-

tion vehicles in the country highlighted the stance 

adopted by Sindusfarma regarding the annual 

price readjustment for medication, announced by 

the government 

In the reports published in the dailies Folha de 

S.Paulo, O Estado de S.Paulo and Correio Brazil-

iense, I pointed out that this readjustment formu-

la restricts the recomposition or reorganization 

of cost spreadsheets and penalizes productivity 

gains, creating a perverse situation that affects the 

financial health of companies, with a reflex on in-

vestments and new product launches 

In April, Sindusfarma and Abiquifi promoted the 

second class for the Certification Program in Op-

erational Governance, that trains executives in the 

pharma industry in operational efficiency, produc-

tivity, and competitiveness in companies 

Technological innovation was a frequent theme 

in the debates and meetings, and the object of Sin-

dusfarmas´ permanent focus, under the coordina-

tion of manager Jair Calixto. The area that is di-

rected by him has incorporated “Innovation” to its´ 

name, and is now called The Best Practices Man-

agement, Innovation and Pharmaceutical Audits, 

precisely to emphasize this new engagement 

In April, the symposium ‘Incentives for Pharma-

ceutical Innovation’ brought together the President 

of the Brazilian Company for Research and Industri-

al Innovation (Embrapii), Jorge Guimarães, and rep-

resentatives of the National Council for Scientific 

and Technological Development (CNPq) and KPMG 

consulting  The event was held in partnership with 

the National Pharmacy Academy.

In May, the bulletin ‘Market Dynamic’ was 

launched, drafted by the market intelligence area 

from the entity (Grupemef). This bulletin offers nov-

el pharmaceutical market performance metrics and 

does not compete with any of the products offered 

by the Consulting companies that audit the sector  

Presently, 26 groups and pharmaceutical industries 

take part in this panel 

In June, the workshop ‘The Pharmaceutical In-

dustry and the Era of Exponential Technologies – 

Industry 4.0’, approached the situation and out-

look for Internet of Things (IoT), gathering in the 

auditorium of the entity experts in automation for 

large global companies such as IBM, Microsoft, In-

tel, Volkswagen, Siemens and Embraer 

Also in June, a delegation organized by Sindus-

farma went to Mexico, on a visit to the Mexican reg-

ulatory agency, Cofepris, to get to know the mod-

el for Authorized Third Parties, professionals and 

companies that offer advisory services to sanitary 

authorities of that country in bioequivalence anal-

ysis, registration and post-registration of medica-

tion and health products 

That same month, the entity held the workshop 

‘Innovations in the Production of Biological Med-

ication, both Upstream and Downstream’, in part-

nership with GE Healthcare Life Sciences.

At the end of June, the VI New Pharmaceutical 

Frontiers Symposium brought together internation-

al specialists at the Anvisa auditorium in Brasilia, 

for an in-depth debate on the global future of the 

production of medication, with the presence of over 

200 managers and technicians from the govern-

ment, specialists from pharmaceutical fields and 

health fields and executives and professionals from 

the industry itself 

Speaking at the opening of the Symposium, the 

President of the National Health Surveillance Agen-

cy (Anvisa), Jarbas Barbosa, praised the Sindusfar-

ma initiative: “This partnership between Sindusfar-

ma and Anvisa in holding the sixth edition of this 

event allows it to become consolidated as one of 

the main events held in Brazil in the field of regula-

tory sciences, allowing for a platform for transpar-

ent, technical and constant dialogue, fundamental 

between the pharmaceutical industry and a regu-

latory authority” 

In July, the President of Anvisa, Jarbas Barbosa, 

participated in yet another event held by Sindus-

farma, in which it presented and debated the strat-

egies adopted by the Agency geared to reducing 

the line of passive analysis 

In August, the entity promoted the workshop 

‘Practical Applications of Nanotechnology in Med-

ication’, with the participation of the President of 

the Brazilian Agency of Industrial Development 

(ABDI), Luiz Augusto de Souza Ferreira, academic 

researchers and technicians from Anvisa 

To provide valuable information so that our as-

sociated companies can prepare their plans and 

budget for 2018, Sindusfarma promoted two fo-

rums on the outlooks of the economy and the phar-

maceutical market, and on regulatory perspectives 

for the sector 

In August, the forum ‘Economic Expectations 

2018’ brought together the highly respected econ-

omist Gesner de Oliveira and the directors of the 

Close-Up and IQVIA (new name of QuintilesIMS) 

consulting companies  The event crowded the en-

tity´s auditorium and was watched through Inter-

net in 17 cities.
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In October, the forum ‘Regulatory Expectations 

for 2018’, brought to Sindusfama the Director of 

Sanitary Regulation from Anvisa, Renato Porto, 

for a meeting with executives and top profession-

als from the pharma industry.  Porto stated that 

the great challenge faced by Anvisa is allowing 

the market to become predictable. “Predictability 

is fundamental for regulation; there is no market 

without predictability”, he stated 

That same month, Sindusfarma held the ‘Best 

Practices Forum in the Sales Force Management’, 

in which specialists presented models and expe-

riences and debated challenges and solutions to 

optimize the management of sales and marketing 

teams of pharmaceutical laboratories, in a market 

context that is ever more competitive.

Still in October, the Director for Sanitary Con-

trol and Monitoring at Anvisa, William Dib, was the 

highest director at the agency to participate in a 

meeting with the professionals from associated 

companies 

The executive secretary of the CMED, Leandro 

Safatle, returned to  Sindusfarma in October, to de-

bate with sector executives the issue of the Public 

Consultation nº 1/2017, referring to “ the survey of 

violating behaviors”  within the agency 

As it had actively participated, since the begin-

ning, in the discussions that ended up in a regu-

lation and the beginning of implementation of the 

complex traceability system for medication in the 

country, based on Law 11.903/2209 and the Anvisa 

Resolution nº 157/2017, Sindusfarma held anoth-

er large event in October, with technical lectures 

and a presentation of the technological solutions 

available in the market for medication traceabili-

ty systems 

The idea of prospecting opportunities for invest-

ments and business plans and to foster innova-

tion for the pharma industry led Sindusfarma to 

invite the development agencies of the States of 

São Paulo and Pernambuco to present to the asso-

ciated companies their incentive programs, fund-

ing and development of business for the pharma-

ceutical sector 

In mid-October, at an entity event there was the 

participation of the directors of the Paulista Agen-

cy for the Promotions of Investments and Compet-

itiveness (Investe SP), from the Agency for Econom-

ic Development of Pernambuco (AD Diper), from 

in the World Trade Center, with the presence of 

600 guests.

At the end of October, the best campaigns and 

the best professionals in marketing from the Phar-

ma Industry received the 41st Award, Golden Mag-

nifying Glass.

The other large and traditional events also mer-

it mention, such as the XI Sindusfarma Games and 

the ceremonies to deliver the Sindusfarma Quality 

Award, the GST Excellence Award and the Boo-

merang Award 

Release 2.0 of the Sindusfarma App became 

available during this same period, allowing for 

quick and remote access to all the legislation that 

refers to the pharmaceutical industry, the entity´s 

calendar of events and the main sectoral news on 

any smartphone or tablet 

In the editorial field, three manuals were pub-

lished: ‘Registration of New, Generic and Simi-

lar Medication in Brazil’, ‘Supplier Qualification: 

the Paulista Development Agency (Desenvolve SP) 

and the Foundation for the Support to Research 

from the State of São Paulo (Fapesp).

In November, the diverse aspects approached 

by cyber security were discussed by specialists at 

a workshop that sought to orient the associated 

companies regarding best management practic-

es and information control in cyber environments 

that are ever more connected 

At the end of November, more than 500 pro-

fessionals from the pharmaceutical industry, in 

62 cities watched the Sindusfarma broadcast of 

the Anvisa workshop on RDC nº 73/2016, that dis-

cussed procedures referring to the PATE (Opinion 

on Technical Analysis), that the pharma industries 

must submit to the Agency, among other topics 

The rich and intense programming of activi-

ties by Sindusfarma maintained its high level in 

December 

For the first time in Brazil, the DIA (Drug Informa-

tion Association) promoted, in partnership with Sin-

dusfarma, the ‘Latin American Workshop on Medi-

cal Communication and Information’ 

The position paper ‘Concept and rules compar-

ison for: CPP, origin country, reference country in 

Latin America’ was published, and dealt with dif-

ferent Registration Certificates for Pharmaceutical 

Products used in Latin American countries.

Sindusfarma also launched in December its 

‘Code of Ethics and Conduct’, that resulted in a 

deep and prolonged discussion involving the Sin-

dusfarma Board and leaders from the pharma in-

dustry, with the aim of guiding codes of conduct 

and behavior of their associates and associated 

companies 

Upon the closing of the year, the Health Min-

ister, Ricardo Barros, participated in the end-of-

the-year celebration for Sindusfarma, and was ren-

dered tribute by the entity with the Cândido Fon-

toura Collar for Pharmaceutical Industry Merit. On 

this occasion, the Minister stated that he is working 

towards improving the environment for medication 

research in Brazil 

Besides the initiatives highlighted above, Sin-

dusfarma paid homage to 31 entrepreneurs and 

professionals in the pharmaceutical sector and 

researcher in the health field with the Cândido 

Fontoura Collar for Pharmaceutical Industry Mer-

it, in a ceremony held in April at the Golden Hall 

Pharmaceutical Raw Materials’ and ‘Data Integ-

rity: Sindusfarma Guide for the Pharmaceutical 

Industry’ 

The 2nd Edition of the expanded collection ‘Fa-

lando para Quem Decide e Forma Opinião’, was 

launched, a recompilation of Sindusfarma articles 

on the manin themes for the sector, published in 

the large communication vehicles in the country 

and in specialized media 

Finally, we would like to mention the thousands 

of professionals who participated in the work-

shops, seminars and lectures from the year-long 

Sindusfarma Educational Program.

Sindusfarma´s agenda grows year after year, to 

fulfill the expectations and needs of the associat-

ed companies and the renewed challenges for the 

pharmaceutical industry  With a value that never 

changes: the permanent quest for quality and ex-

cellence in services  This is what you can verify in 

the broad content in the next pages.
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Diretoria Sindusfarma

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 (Orygen) 

Diretores
Marcus Vinícius Sanchez Secundino (EMS) 
Theo Van Der Loo (Bayer) 
Omilton Visconde Jr  (Cellera Farma) 
Pius Hornstein (Sanofi) 
Heraldo Marchezini (Biomm) 
Gaetano Crupi (Bristol-Myers Squibb) 
Maria Heloísa Simão (Zodiac) 

Diretoria Sindusfarma
Sindusfarma Board

Conselho Fiscal Fiscal Council 
1º Odilon Costa (Latinofarma) 
2º Rubens Gimenes Filho (Almeida Prado) 
3º Walker M  Lahmann (Momenta) 

Suplentes Alternate Members 
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 

Suplentes 
1º Bruno Cesar Almeida de Abreu 
2º Arnaldo Pedace

Suplentes Alternate Members 
3º Fernando Salles Annunziata Marques 

(Arese) 
5º Martin Nelzow (Halex Istar) 
6º Peter Ploger (Boehringer Ingelheim) 
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 (Zydus 

Nikkho) 

* Em 2016 e 2017, por motivos de transferência de 
atividades, os diretores abaixo renunciaram à Diretoria do 
triênio 2016-2018: 
02/03/2016: Nelson Mello 
01/07/2017: Yugo Takahashi 
06/12/2017: Paulo Nigro
21/12/2017: André Brazay



Mercado Farmacêutico



21

Mercado Farmacêutico

I N T R O D U ÇÃO

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêu-
ticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) escla-
rece que, desde julho de 2015, com o intuito de di-
vulgar os números de mercado mais próximos da 
realidade praticados pelo setor farmacêutico bra-
sileiro, passou a adotar, em suas análises e proje-
ções, a metodologia PPP (Pharmacy Purchase Price 
ou Preço de Compra da Farmácia), do IQVIA, em 
substituição aos levantamentos realizados ante-
riormente ao período, os quais tomavam por base 
o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou 
Mercado Farmacêutico do Brasil). 

Esta mudança permitiu a segmentação do mer-
cado e a demonstração do preço de compra do va-
rejo, considerando os descontos médios pratica-

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

V E N DAS  P P P

Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy 
Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), 
do IQVIA, em 2017, o valor das vendas no merca-
do brasileiro, canal farmácia, em valores corren-
tes a preços fábrica com desconto e com impostos 
inclusos, foi da ordem de 56,80 bilhões de reais, 
11,73% superior ao observado no ano de 2016  Em 
dólares, as vendas alcançaram 17,79 bilhões, com 

Mercado Farmacêutico – Brasil (Canal Farmácia) PPP

Vendas em bilhões de Reais (R$), Dólares (US$) e de Unidades (caixas) — Período: 2009 a 2017

 Vendas em bilhões de R$    Vendas em bilhões de US$    Vendas em bilhões de Unidades 

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Mercado Total Farmacêutico: Participação percentual dos Laboratórios de Origem Nacional  
e os de Origem Estrangeira, nas vendas em Reais (R$)

Período: 2013 a 2017

 Laboratórios Nacionais    Laboratórios Estrangeiros

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. Obs: dados sujeitos a retificação
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Mercado Total Farmacêutico: Participação percentual dos Laboratórios de Origem Nacional  
e os de Origem Estrangeira, nas vendas em Unidades (caixas)

Período: 2013 a 2017

 Laboratórios Nacionais    Laboratórios Estrangeiros

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. Obs: dados sujeitos a retificação
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um crescimento de 20,8% na comparação com os 
resultados do ano anterior 

Quanto às unidades, foram vendidas 3,90 bi-
lhões de caixas de medicamentos, o que represen-
tou um acréscimo de 5,73% sobre 2016, segundo o 
levantamento do IQVIA 

Considerando os descontos médios praticados 
pelas empresas pesquisadas pelo IQVIA no merca-
do nacional, calcula-se que o valor médio dos des-
contos vem aumentando com o passar dos anos, 
saindo da ordem de 38,64% em 2013 e alcançando 
o valor médio de 40,55% em 2017  

Vendas de Medicamentos Genéricos –  

Vendas PPP

Em 2017 o valor das vendas dos medicamentos 
genéricos no mercado brasileiro, canal farmácia, 
em valores correntes a preços fábrica com descon-
to e com impostos inclusos, foi da ordem de 7,49 
bilhões de reais, 15,81% superior ao observado no 
ano de 2016  Em dólares, as vendas alcançaram 
2,34 bilhões, com um crescimento de 25,25% na 
comparação com os resultados do ano anterior  
Em unidades, as vendas totalizam 1,2 bilhão de 
caixas, 11,78% a mais do que no exercício anterior 

Dado relevante foi a participação das vendas 
dos medicamentos genéricos em relação ao Mer-
cado Total Farmacêutico, no canal farmácia 

Em 2009, as vendas em reais (R$) dos medica-
mentos genéricos representavam 11,12% do total 
das vendas do mercado farmacêutico  Em 2017, 
a participação alcançou 13,20%  Nas vendas em 
unidades (caixas), a participação saltou de 18,64%, 
em 2009, para 32,45%, em 2017 

Vendas por Origem dos Laboratórios

Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy 

Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), 
do IQVIA, as empresas farmacêuticas instaladas 
no Brasil, segmentadas por origem de capital (na-
cional ou estrangeiro), apresentaram a seguinte 
distribuição percentual nas vendas em reais (R$), 
no período de 2013 a 2017 (ver acima) 

Analisando esses números, pode-se observar 
que os laboratórios de origem nacional represen-
tavam 44,74% das vendas em reais (R$) do mer-
cado total farmacêutico no Brasil (canal farmá-
cia), em 2013, passando para 47,56%, em 2017  Ao 
mesmo tempo, os laboratórios de origem estran-

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 2017

 Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Reais (R$)    Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Unidades (Caixas)

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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geira, que representavam 55,26% das vendas em 
reais (R$), no início da série estudada, passaram 
para 52,44% no ano de 2017 

Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas 
em unidades (caixas de medicamentos) no perío-
do estudado (página anterior)  

Os laboratórios de origem nacional represen-
tavam 58,48% das vendas em unidades (caixas) do 
mercado total farmacêutico no Brasil (canal far-
mácia), em 2013, passando para 65,25%, em 2017  
Ao mesmo tempo, os laboratórios de origem es-
trangeira, que representavam 41,52% das vendas 
em unidades (caixas), no início da série estudada, 
passaram para 34,75% no ano de 2017 

A crescente participação das vendas dos labo-
ratórios de capital nacional está ligada ao aumen-
to da participação no mercado dos medicamentos 
genéricos, como demonstrado no item anterior 

Dados oficiais do Sistema de 

Acompanhamento de Mercado de 

Medicamentos – SAMMED

Visando trazer mais transparência ao setor far-
macêutico, a Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED) publicou em 2017 dois 
anuários estatísticos do mercado de medicamen-
tos, referentes aos dados de mercado do ano 2015 
e 2016  As informações que constam no anuário 
foram baseadas nos dados entregues pelas em-
presas no relatório de comercialização, que, por 

lei, deve ser preenchido obrigatoriamente pelos 
fabricantes de medicamentos 

Diferentemente das auditorias de mercado, o 
anuário estatístico do mercado de medicamentos 
abrange as vendas realizadas pelos fabricantes 
de medicamento para seus respectivos clientes, 
os quais são divididos em:

• Distribuidor;
• Estabelecimento privado de saúde;
• Farmácias e drogarias privadas;
• Governo;
• Outros destinatários 

De acordo com o anuário, a indústria farma-
cêutica faturou, em 2015, R$ 53,9 bilhões e R$ 63,5 
bilhões em 2016, apresentando um crescimento 
de 17,84%  Quanto às unidades vendidas, em 2015, 
3,9 bilhões de unidades foram comercializadas, 
ante as 4,5 bilhões comercializadas em 2016, o que 
representou um crescimento de 14,48%  Veja a 
distribuição do mercado, por tipo de cliente, de 
acordo com os dados da SAMMED 

Outro dado que o anuário aborda são as co-
mercializações realizadas por tipo de produto, os 
quais são classificados em 5 tipos diferentes:

• Biológico: moléculas complexas de alto peso 
molecular obtidas a partir de fluidos biológi-
cos, tecidos de origem animal ou procedimen-

Tipo de Cliente

Faturamento Unidades

2015 2016
Cresc  

(%)
2015 2016

Cresc  
(%)

Distribuidor  R$ 31.898.074.046 36.617.445.483 14,80% 2.806.406.862 3.092.460.505 10,19%

Estabelecimento 
privado de saúde

 R$ 3.219.797.681 4.374.071.899 35,85% 161.020.131 173.849.453 7,97%

Farmácias e 
drogarias privadas

 R$ 10.246.593.579 12.159.205.006 18,67% 697.102.122 790.128.813 13,34%

Governo  R$ 7.963.569.433 9.719.138.198 22,04% 224.693.221 390.687.215 73,88%

Outros destinatários  R$ 600.952.923 677.584.336 12,75% 62.507.129 76.814.801 22,89%

Total  R$ 53.928.987.661 63.547.444.921 17,84% 3.951.729.467 4.523.940.787 14,48%

Fonte: CMED  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Nota: Dados processados em setembro/2017; somente comercialização positiva.

SAMMED – Distribuição do mercado farmacêutico por tipo de cliente

tos biotecnológicos por meio de manipulação 
ou inserção de outro material genético (tecno-
logia do DNA recombinante) ou alteração dos 
genes que ocorre devido à irradiação, produtos 
químicos ou seleção forçada  (Portal Anvisa);

• Específico: produtos farmacêuticos, tecnica-
mente obtidos ou elaborados, com finalidade 
profilática, curativa ou paliativa não enqua-
drados nas categorias de medicamento novo, 
genérico, similar, biológico, fitoterápico ou no-
tificado e cuja (s) substância (s) ativa (s), inde-
pendente da natureza ou origem, não é passí-
vel de ensaio de bioequivalência, frente a um 
produto comparador  (Portal Anvisa);

• Genérico: contém o mesmo princípio ativo, na 
mesma dose e forma farmacêutica, é adminis-
trado pela mesma via e com a mesma posolo-
gia e indicação terapêutica do medicamento de 
referência, apresentando eficácia e segurança 
equivalentes à do medicamento de referência 
podendo, com este, ser intercambiável  A inter-

cambialidade, ou seja, a segura substituição do 
medicamento de referência pelo seu genérico, 
é assegurada por testes de equivalência tera-
pêutica, que incluem comparação in vitro, atra-
vés dos estudos de equivalência farmacêutica 
e in vivo, com os estudos de bioequivalência 
apresentados à Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária  (Portal Anvisa);

• Novo: utilizado para se referir a medicamentos 
novos com princípios ativos sintéticos e semi-
sintéticos, associados ou não  Quando se uti-
liza o termo “medicamento novo” sem outro 
complemento não se está referindo, portanto, 
a produtos biológicos, fitoterápicos, homeopá-
ticos, medicamentos ditos “específicos”, medi-
camentos isentos de registro, e nem tampouco 
a cópias (genéricos e similares)  (Portal Anvisa);

• Similar: é aquele que contém o mesmo ou os 
mesmos princípios ativos, apresenta mesma 
concentração, forma farmacêutica, via de ad-
ministração, posologia e indicação terapêutica, 

Participação sobre o mercado total

Tipo de  
produto

2015

Apresentações cadastradas 
com comercialização

Faturamento (R$)
Apresentações 

comercializadas

Biológicos 430  R$ 8 380 352 806 91 764 986

Específicos 972  R$ 3 391 225 169 478 515 845

Genéricos 4 217  R$ 7 237 467 704 1 200 985 280

Novos 2 854  R$ 21 795 658 352 859 822 624

Similares 5 050  R$ 13 124 283 630 1 320 640 732

Total 13 523  R$ 53 928 987 661 3 951 729 467

Tipo de  
produto

2016

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

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

comercializadas
Cresc  (%)

Biológicos 491 14,19%  R$ 12 141 395 955 44,88% 213 233 066 132,37%

Específicos 925 -4,84%  R$ 3 773 305 518 11,27% 494 527 720 3,35%

Genéricos 4 193 -0,57%  R$ 8 581 021 119 18,56% 1 464 433 375 21,94%

Novos 2 657 -6,90%  R$ 25 030 110 542 14,84% 925 714 868 7,66%

Similares 4 532 -10,26%  R$ 14 021 611 788 6,84% 1 426 031 757 7,98%

Total 12 798 -5,36%  R$ 63 547 444 922 17,84% 4 523 940 786 14,48%

Fonte: CMED  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Nota: Dados processados em setembro/2017; somente comercialização positiva.
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Participação sobre o mercado total

Tipo de 
produto

2015 2016

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

Faturamento 
(R$)

Apresentações 
comercializadas

Apresentações 
cadastradas com 
comercialização

Faturamento 
(R$)

Apresentações 
comercializadas

Biológicos 3,18% 15,54% 2,32% 3,84% 19,11% 4,71%

Específicos 7,19% 6,29% 12,11% 7,23% 5,94% 10,93%

Genéricos 31,18% 13,42% 30,39% 32,76% 13,50% 32,37%

Novos 21,10% 40,42% 21,76% 20,76% 39,39% 20,46%

Similares 37,34% 24,34% 33,42% 35,41% 22,06% 31,52%

Fonte: CMED  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Nota: Dados processados em setembro/2017; somente comercialização positiva.

e que é equivalente ao medicamento registra-
do no órgão federal responsável pela vigilân-
cia sanitária, podendo diferir somente em ca-
racterísticas relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotu-
lagem, excipientes e veículo, devendo sempre 
ser identificado por nome comercial ou marca  
(Portal Anvisa) 

Lembrando que os dados acima representam o 
mercado total de medicamentos no Brasil, conso-
lidando as informações de todos os clientes/canais 
de distribuição  Vale ressaltar o desempenho, fora 
da curva, dos medicamentos biológicos, os quais 
apresentaram um crescimento do faturamento de 
44,88% e 132% das unidades comercializadas, da-
dos que confirmam a nova tendência do mercado 
farmacêutico que são os medicamentos biológicos  

Quanto à representatividade de cada produto 
no mercado em 2016, as apresentações classifi-
cadas como Novas foram as que apresentaram 
maior participação sobre o valor total faturado, 
39,39% do mercado  A participação dos medica-
mentos genéricos se destacou em 2017, apresen-
tando a maior participação sobre as unidades ven-
didas, 32,37% do mercado  Veja o quadro abaixo 

 Nota: Dados processados em setembro/2017; 
somente comercialização positiva 

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 75,83% em 2017, ficando abaixo do patamar ob-
servado no ano anterior  A Indústria de Produtos 
Farmacêuticos atingiu no mesmo período o valor 
médio de 77,38% de sua capacidade, ficando, no 
período, acima da média da Indústria de Trans-
formação  Em relação ao ano anterior, houve um 
incremento de 0,4 pontos percentuais  Salienta-
se que o complemento de 100 representa 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 Brasil – Ca-
nal Farmácia são pouco otimistas  Nos últimos 
anos o crescimento médio nominal das vendas 
esteve em 10% ao ano  Para 2018, estima-se um 
crescimento nominal um pouco menor, varian-
do de 7% a 8% 

Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial

Segundo os dados do IQVIA, as vendas no merca-
do farmacêutico mundial, ano de 2017, 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 passará para o 5° lu-
gar em 2021  Em 2016, o Brasil representou quase 
2,4% do mercado farmacêutico mundial, ocupan-
do o 8° lugar no ranking 
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Nota: Dados processados em setembro/2017; somente comercialização positiva.

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.

P R EÇO S

Em 31 de março de 2017, os medicamentos sob o 
regime de controle de preços tiveram reajuste de 
4,76%, 3,06% e 1,36% para os níveis 1, 2 e 3 res-
pectivamente, ficando os preços inalterados 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 
4,76% no período de março de 2016 a fevereiro de 
2017 e o fator de produtividade, em 3,40%  O fator 
de ajuste de preços relativos entre setores (Fator 
Y) foi calculado em 0,0% 
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Com esses índices, o reajuste anual do preço de 
medicamentos voltou a ter 3 níveis de reajuste e 
teve o seu reajuste médio ponderado calculado 
em 2,63% – informações do próprio sistema de 
acompanhamento de mercado de medicamentos 
– SAMMED – um cenário bem diferente do reajuste 
autorizado em 2016, que foi linear e ficou fixado 
em 12,50%, sendo considerado o maior reajuste já 
autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED)  Na pesquisa realizada 
pelo IBGE para apurar as variações do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ob-
servam-se os seguintes resultados:

A evolução do IPCA Geral, compreendendo os 
gastos com alimentação e bebidas, habitação, ar-
tigos de residência, vestuário, transportes, saúde 
e cuidados pessoais, educação e comunicação, no 
período acumulado de 2001 a 2017, alcançou o 
valor de 192,06%  Nesse mesmo período, a varia-
ção do IPCA de Produtos Farmacêuticos atingiu 
155,60%  O gráfico acima ilustra esses números 

Na comparação do agregado dos itens que com-
põem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do IBGE ante o grupo que compõe os 

Produtos Farmacêuticos, observa-se que os pre-
ços ao consumidor dos medicamentos estiveram 
18,98% abaixo dos preços ao consumidor em ge-
ral no período de 2001 a 2017  Importante salien-
tar que a série tem como comparação 2001, ano 
em que passou a vigorar o controle de preços dos 
medicamentos, sistemática que perdura até hoje 

TA X A D E  CÂ M B I O  E  TA R I FA D E  

E N E R G I A E L É T R I CA

O ano de 2017 fechou com um dólar comercial 
(Ptax/venda) no valor de R$ 3,3080 ante R$ 3,2591 
em 31/12/2016  

Na comparação do valor do dólar (US$) em re-
lação ao real (R$) no último dia útil de 2017, veri-
fica-se que a moeda americana valorizou 1,50% ao 
longo do ano de 2017  Contudo, ao considerar os 
últimos cinco anos, a desvalorização do real (R$) 
perante o dólar (US$) atingiu 61,88% 

Já o custo médio da tarifa de energia elétrica do 
setor industrial, ficou mais cara em 2017  Com va-
lores publicados pela Agencia Nacional de Energia 
Elétrica, ANEEL, o valor médio da tarifa no setor 
industrial cresceu cerca de 13% para o período 

Fazendo-se uma comparação entre a tarifa 
média de energia elétrica em dezembro/2017 
(R$ 589,93) e o custo dessa mesma tarifa em de-
zembro/2003 (R$ 172,10), houve um aumento de 
243%, ante o crescimento do IPCA, no mesmo pe-
ríodo, de 121%

Importante lembrar que tanto os custos da ta-
rifa de energia elétrica quanto o valor do dólar 
(US$) impactam fortemente no cálculo do fator 
de ajuste de preços relativos entre setores (Fator 
Y), do reajuste anual de preços, assunto já tratado 
no item Preços, deste relatório 
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CO M É R C I O  E X T E R I O R

Exportações

As vendas de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 
da NCM) para o mercado externo alcançaram, em 
2017, o montante de 1,247 bilhão de dólares, um 
pouco abaixo das expectativas iniciais de projeção 
para o ano  Comparativamente ao ano de 2016, 
as exportações de produtos farmacêuticos cres-
ceram 3,82%  Analisando a participação das ex-
portações dos produtos farmacêuticos nas expor-
tações totais brasileiras, o resultado de 2017 – da 
ordem de 0,57% – representou uma ligeira queda 
em relação ao ano anterior, porém foi muito su-
perior ao do ano de 2003  A participação das ex-
portações de produtos farmacêuticos no total ex-
portado pelo Brasil, em 2017, teve um incremento 

de 49,36%, tomando-se como base a participação 
desses mesmos produtos no primeiro período da 
série analisada (2003) 

Importações

As importações de produtos farmacêuticos (Ca-
pítulo 30 da NCM) do mercado externo, em 2017, 
atingiram o montante de 6,557 bilhões de dólares, 
um crescimento de 2,63% na comparação com o 
ano anterior  Após 2 anos de quedas consecuti-
vas, houve em 2017 uma retomada do crescimen-
to das importações brasileiras de produtos far-
macêuticos  No geral, a participação das impor-
tações de produtos farmacêuticos na pauta das 
importações totais do Brasil apresentou uma li-
geira queda, passando dos 4,65% em 2016, para 
4,35% em 2017 

Produtos farmacêuticos — Capítulo 30 da NCM

Evolução das exportações brasileiras — em US$ bilhões FOB — Período: 2003 a 2017

Mercado farmacêutico

Participação percentual das exportações de produtos farmacêuticos nas exportações totais do Brasil — Período: 2003 a 2017

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.

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Produtos farmacêuticos — Capítulo 30 da NCM

Evolução das importações brasileiras — em US$ bilhões — Período: 2003 a 2017

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Participação percentual das importações de produtos farmacêuticos nas importações totais do Brasil — Período: 2003 a 2017
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Balança Comercial

O Setor de Produtos Farmacêuticos vem apresen-
tando déficit na Balança Comercial  Essa caracte-
rística não é exclusiva do Brasil, pois outras im-
portantes nações também apresentam a mesma 
tendência 

No entanto, o que é importante destacar é que 
no ano de 2017 o Setor de Produtos Farmacêuti-

cos não foi o vilão do déficit da Balança Comer-
cial, havendo outros três setores em posição de 
“maiores importadores” 

Os setores de produtos químicos orgânicos, 
adubos e fertilizantes, de máquinas e aparelhos, 
possuem déficits comerciais significativamen-
te maiores do que o de produtos farmacêuticos 
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Balança comercial mundial – Produtos farmacêuticos

Período: 2016

Unidade: US$ x 1.000

Fonte: ITC  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Produtos farmacêuticos — Balança comercial

Exportações e importações brasileiras — Capítulo 30 da NCM — Período: 2003 a 2017 — Em US$ bilhões FOB

 Exportações    Importações

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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N Ú M E R O  D E  E M P R EG A D O S

Existem no Brasil 446 estabelecimentos fabrican-
tes de medicamentos para uso humano, segundo 
os últimos dados disponíveis da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Tra-
balho e Emprego, em 31/12/2016  Esses estabele-
cimentos estão concentrados, basicamente, nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-

rais e Goiás, respectivamente com 40%, 12%, 10% 
e 10%   As estatísticas de 2017 não deverão alterar 
a ordem de grandeza dessa distribuição espacial  

Na comparação de 31/12/2016 com o ano an-
terior, houve uma redução de 0,22% no número 
de estabelecimentos industriais  Tendo-se como 
base o ano de 2008, a redução do número de fá-
bricas atingiu 26,89%  Observa-se na tabela que 
somente o Estado de Goiás apresentou cresci-

Balança comercial brasileira

Saldo comercial — Setores selecionados — Ano 2017 — US$ milhões

Fonte: MDIC  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Combustíveis, óleos, ceras etc.

Filamentos sintéticos ou artificiais

Adubos e fertilizantes

Instrumentos e apar. ótica, foto etc.

Prods. diversos das inds. químicas.

Borracha e suas obras

Peixes e crustáceos, moluscos, etc. -1.084

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de estabelecimentos por unidades da Federação — período: 2008 a 2016

UF
Período Variação % 

2016 sobre 
20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

São Paulo 231 216 205 195 183 190 187 181 180 -22,08%

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

Rio de Janeiro 82 76 75 72 73 61 62 59 55 -32,93%

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

Paraná 27 27 26 24 23 20 19 16 17 -37,04%

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

Brasil 610 579 550 524 507 499 474 447 446 -26,89

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de empregados formais, por unidade da Federação 
— Posição: 31/12/2016

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de estabelecimentos por unidade da Federação — 
Posição: 31/12/2016

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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Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de admissões realizadas por unidade da Federação 
— Posição: 2017

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de desligamentos realizados por unidade da 
Federação — Posição: 2017

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

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

São Paulo
7.578 

46,18%

Demais UF
1.781 

10,85%

Rio de Janeiro 
1.033 
6,30%

Paraná 
1.180 
7,19%

Minas Gerais 
1.758 

10,71%

Goiás
3.078 

18,76%

São Paulo
8.062 
50%

Demais UF
1.646 
10%

Rio de Janeiro 
1.062 

7%

Paraná 
1.047 

6%

Minas Gerais 
1.820 
11%

Goiás
2.592 
16%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Variação % 
acumulada 
no período

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

Dados sujeitos a retificação.

Fonte: Fiesp e Sindusfarma  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

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

Variações percentuais mensais — Período: janeiro de 2006 a dezembro de 2016

Fabricação de medicamentos para uso humano

Saldo dos admitidos no setor

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — CAGED 
Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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mento quanto a quantidade de estabelecimen-
tos farmacêuticos, quando comparado com o pe-
ríodo de 2008  

O Estado de São Paulo perdeu, nesses últimos 9 
anos, 51 estabelecimentos destinados à fabricação 
de medicamentos para uso humano 

Quanto ao número de empregados, as empre-
sas localizadas no Estado de São Paulo emprega-
vam 47 711 pessoas, em 31/12/2016, representan-
do 55% de todo o contingente de trabalhadores in-
tegrantes dos levantamentos da RAIS, no Brasil  

Os dados da RAIS confirmam que o Estado de 
São Paulo continua sendo o principal pólo indus-
trial da indústria farmacêutica no Brasil 

Para o ano de 2017, analisando-se os dados dis-
ponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados 
em Desempregados (CAGED) é possível constatar 
que o Estado de São Paulo ainda é o que mais ad-
mite trabalhadores na comparação com as demais 
unidades da federação  São Paulo foi responsável 
por 46,18% das admissões em todo o território na-
cional no ano de 2017  

As mesmas unidades da federação que mais ad-
mitem trabalhadores, dentro do setor de fabrica-
ção de medicamentos para uso humano, também 
são os que mais desligam funcionários dentro do 
setor  Neste sentido, é possível observar que existe 
um rodízio/revezamento dos funcionários dentro 
das indústrias do setor 

Apesar disso, como indicador de recuperação 
da crise enfrentada pelo setor em 2016, quando o 
saldo de admitidos foi negativo, ou seja, vagas fo-
ram fechadas, o ano de 2017 apresentou um saldo 
positivo de 179 admissões  Ou seja, o setor criou 
novos postos de trabalho 

N Í V E L D E  E M P R EG O

Com base nos dados da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP), o nível de empre-
go industrial do setor farmacêutico no Estado de 
São Paulo no ano de 2017 apresentou uma varia-
ção acumulada de -0,89% na comparação com o 
ano de 2016  

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

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

Variações percentuais mensais — 2017

Fonte: Fiesp e Sindusfarma • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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trial (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 po-
sitivas, respectivamente, 2,95%, 1,80%, 3,54%, 

0,54%, 1,51%, 2,83%, 3,87%, 2,24%, 2,13%, 0,32%, 
0,09%  Porém, pela prima vez nos últimos 12 anos, 
São Paulo terminou o ano de 2017 com um índice 
negativo no nível de emprego industrial (-0,89%) 
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CA R G A T R I B U TÁ R I A

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), “a carga tributária brasileira 
não é apenas alta  É complexa, estendendo-se por 
toda a cadeia econômica” 

Os impostos, taxas e contribuições também al-
cançam a produção, o investimento, o trabalho, a 
importação, a exportação etc 

No final de 2016, 3 Estados resolveram alterar 
a alíquota de ICMS vigente para inúmeros produ-
tos, inclusive medicamentos  Foram eles: Ceará, 
Piauí e Paraná 

Ceará e Piauí passaram a aplicar uma alíquo-
ta de ICMS sobre medicamento de 18%, e 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 alíquotas 
de ICMS de Medicamentos para o ano de 2017, e as 
que permaneceram inalteradas 

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

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

Dentro do cenário tributário, ainda é funda-
mental destacar o Estado de São Paulo, que no iní-
cio de 2016 reduziu a alíquota de ICMS para me-
dicamentos genéricos de 18% para 12%, o que sig-
nificou um grande benefício para o setor, como 
também para os consumidores de uma forma ge-
ral  Mesmo com a redução de alíquota de ICMS 
para parte do mercado de medicamentos, foi 
possível constatar, logo no primeiro ano, o cres-
cimento na arrecadação de ICMS para produtos 
farmacêuticos  Para o primeiro momento após al-
teração da alíquota de ICMS, o estado de São Paulo 
arrecadou em 2016 R$ 3,07 bilhões de reais, cerca 
de 2,29% a mais que 2015  Em 2017 a arrecadação 
de ICMS para produtos farmacêuticos no estado 
de São Paulo recuou 3,9%  Essa redução na arre-
cadação tem relação direta com os descontos pra-
ticados nos preços dos medicamentos genéricos, 
proporcionando maior acesso desses medicamen-
tos por parte da população  Segundo os dados da 
IQVIA, a participação das unidades vendidas dos 
medicamentos genéricos cresceu em todo o Esta-
do de São Paulo, ultrapassando os 33% 

Unidade da 
Federação

Alíquota de ICMS 
2017

Status

Acre 17% Inalterada

Alagoas 17% Inalterada

Amapá 18% Inalterada

Amazonas 18% Inalterada

Bahia 18% Inalterada

Distrito Federal 17% Inalterada

Espírito Santo 17% Inalterada

Goiás 17% Inalterada

Maranhão 18% Inalterada

Mato Grosso 17% Inalterada

Mato Grosso do Sul 17% Inalterada

Minas Gerais 18% Inalterada

Pará 17% Inalterada

Paraíba 18% Inalterada

Pernambuco 18% Inalterada

Rio de Janeiro 20% Inalterada

Rio Grande do Norte 18% Inalterada

Rio Grande do Sul 18% Inalterada

Rondônia 17,5% Inalterada

Roraima 17% Inalterada

Santa Catarina 17% Inalterada

São Paulo 18% Inalterada

Sergipe 18% Inalterada

Tocantins 18% Inalterada

Ceará 18% Alterada

Paraná 18% Alterada

Piauí 18% Alterada

Genéricos

Minas Gerais 12% Inalterada

São Paulo 12% Inalterada

Mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos no Brasil
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Arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo

Indústria de produtos farmacêuticos — Período: 2003 a 2017 — R$ bilhões (valores nominais)

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Burocracia tributária – Tempo gasto na 

Escrituração Fiscal

Segundo o Relatório Paying Taxes 2018, realizado 
em conjunto pela PricewaterhouseCoopers (PwC) 
e pela International Finance Corporation (IFC), do 
Banco Mundial, foram investigados e comparados 
regimes tributários de 190 economias em todo o 
mundo, no ano de 2016, classificando-os de acor-
do com a facilidade relativa de pagamento de im-
postos, quantidade de impostos pagos e número 
de horas gasto para cumprir os procedimentos 
burocráticos 

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

Em ranking de 190 economias, o Brasil é o país 
onde se gasta mais horas no cumprimento das 
obrigações tributárias, ao todo 1 958 horas, fican-
do em último lugar 

Nos Estados Unidos, que possui um (1) imposto 
a mais que o Brasil, considerados no levantamen-
to, se gasta 175 horas anuais para o cumprimento 
dos procedimentos burocráticos, ante 1 958 horas 
no Brasil  Na Argentina, nosso parceiro no Mer-
cosul, são consumidas 311 horas  Na comparação 
com o ano anterior, mesmo permanecendo como 

o país onde se gasta mais horas para cumprir os 
procedimentos tributários, houve no Brasil uma 
redução do tempo gasto, passando de 2 600 horas 
nos anos anteriores a 2015 a, 2 038 horas no ano 
de 2015 e agora 1 958 horas para o ano de 2016 

A batalha é árdua e contínua

O Sindusfarma, por seu presidente executivo, Dr  
Nelson Mussolini, vem desenvolvendo trabalho de 
sensibilização da sociedade em geral, como tam-
bém dos órgãos de Governo, por meio de entre-
vistas na imprensa escrita e falada, apontando a 
elevada carga tributária que recai sobre os medi-
camentos, considerado um bem de primeira ne-
cessidade  

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

No gráfico que apresenta uma comparação da 
carga tributária em medicamentos de uso huma-
no com produtos de consumo diversos, nota-se 
que a carga tributária de medicamentos para uso 
animal é de 13,1%, menos que a metade se com-
parada à carga tributária dos Medicamentos para 
uso humano (31,3%) 

Incidência de impostos sobre medicamentos em alguns países

Fonte: Talogdata; análise BCG; IBPT  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

Países selecionados

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

 Número de horas    Quantidade de Impostos

Fonte: PwC Paying Taxes 2018  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
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Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

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%

Brasil — Carga tributária no preço final
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Importante destacar que a carga tributária mé-
dia 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 diminui-
ção da alíquota de ICMS dos medicamentos gené-
ricos no Estado de São Paulo  Em 2017, 3 Estados 
elevaram as alíquotas de ICMS, fazendo com que 
a alíquota média dos medicamentos se elevasse 
para o patamar de 31,3% 

CO M P RAS  P Ú B L I CAS

Diferentemente do Relatório Anual Sindusfarma 
2016, no qual se considerou, para os valores de 
compras públicas, os montantes gastos com os 
componentes básico, estratégico e especializado 
da assistência farmacêutica, o Relatório deste ano 
agrega, além dos valores já utilizados anterior-
mente, todos os demais valores pagos pelo Minis-
tério da Saúde relacionados a aquisição/produ-
ção/pesquisa de medicamentos 

O ano de 2017 foi um período de muita turbu-
lência para inúmeros setores da economia brasi-
leira como também para as finanças públicas, em 
que foram feitos inúmeros cortes no orçamento 
de todas as esferas do governo  Com relação aos 
valores destinados para as ações do Ministério da 
Saúde relacionadas a aquisição/produção/pesqui-
sa de medicamentos, 2017 apresentou um compor-
tamento diferente dos anos anteriores  Enquanto o 
ano de 2016 apresentou valores robustos, na casa 
dos 15,5 bilhões de reais, com crescimento de 21% 

sobre o ano de 2015, o ano de 2017 apresentou uma 
desaceleração de 8% nos gastos, ficando na casa 
dos 14,3 bilhões de reais  

Na contramão de todo o planejamento financei-
ro realizado pelo governo, aparece a judicialização 
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 medicamentos  Para se ter uma 
ideia do tamanho da judicialização da saúde no Bra-
sil, apenas nos últimos 3 anos foram gastos, pelo 
governo federal, mais que 3,112 bilhões de reais, 
sendo que em 2015 os gastos foram de 761 milhões 
de reais  Em 2016 o gasto foi de 1,32 bilhão de reais, 
um aumento de 74% em relação ao ano anterior  Já 
em 2017 os valores gastos foram de 1,03 bilhão de 
reais  Lembrando que esses valores são apenas os 
valores pagos pelo governo federal, não agregando 
os números das demais esferas do governo  

Atualmente os valores das demandas judiciais 
da saúde, representam cerca de 7,2% do montan-
te destinado às ações do Ministério da Saúde rela-
cionadas a aquisição/produção/pesquisa de me-
dicamentos 

Além das ações judiciais recebidas pelo gover-
no federal, ainda existem as ações judiciais re-
cebidas pelos Estados e municípios, que também 
são responsáveis por gerar um número estrondo-
so  Por exemplo, apenas o Estado de São Paulo, de 
2013 a 2017, gastou mais de 4,6 bilhões de reais 
em ações judiciais da saúde 

Valores destinados pelo Ministério da Saúde para aquisição/produção/pesquisa de medicamentos

 Valores MS destinados para medicamentos    Índice de crescimento  Obs.; Valores em bilhões de Reais

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

Valores gastos pelo Ministério da Saúde com ações judiciais*

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

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

2016

1.324.196.560

2017

1.027.565.984

2015

761.013.507

2014

844.210.000

2013

552.870.000

2012

367.890.000

Judicialização da Saúde – Estado de São Paulo

 Valores em R$ (Unidade R$ x 1.000.000)    Evolução dos gastos

Fonte: CGOF  Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

2017

R$ 886,30

2016

R$ 1.091,90

2015

R$ 859,16

2014

R$ 881,20

2013

R$ 889,67

2017

R$ 14,30

2016

R$ 15,58

2015

R$ 12,89

2014

R$ 10,76

2013

R$ 9,54

Valores gastos pelo Ministério da Saúde com medicamentos e ações judiciais da Saúde*

 Ações judiciais    Gastos com medicamentos

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

2017

R$ 14,30

R$ 13,27

2016

R$ 15,58

R$ 14,25

2015

R$ 12,89

R$ 12,13

2014

R$ 10,76

R$ 9,92

2013

R$ 9,54

R$ 8,99

R$ 0,55

R$ 0,84

R$ 0,76

R$ 1,32
R$ 1,03 7,2%{
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Jair Calixto,  

Bruno Abreu, 

Rosana Mastellaro
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A P R ES E N TAÇÃO

O ano de 2017 foi marcado por intensa ativida-
de regulatória, o que se refletiu diretamente nos 
trabalhos desenvolvidos pelo nosso setor, confor-
me demonstram os resultados apresentados nes-
te relatório  A atuação da Diretoria de Assuntos 
Regulatórios no estabelecimento de uma comu-
nicação cada mais ativa entre o setor regulado e 
órgãos reguladores está comprovada pelo expres-
sivo aumento do número de reuniões e encontros 
técnicos promovidos entre as entidades  

Foram mais de 50 Workshops, Seminários, Re-
uniões Técnicas para discussão de temas específi-
cos, além das mais de 120 reuniões de Grupos de 
Trabalhos (incluindo seus subgrupos) realizadas 
durante o ano, que permitiram atingirmos um 
novo recorde no número de pessoas atendidas, 
passando de 5 544 em 2016, para 6 285 em 2017 

Dentre a grande variedade de temas traba-
lhados durante o ano, destacamos a Proposta de 
Novo  Regulamento Técnico para Suplementos 
Alimentares, que desencadeou uma série de reu-
niões com o setor regulado entre os meses de ju-
lho e outubro, a Proposta de Revisão da Resolução 
RDC nº 81/2008, além de todas as demais trata-
tivas das áreas de PAFs da Anvisa, bem como da 
Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitários 
(Dimon), para tentar resolver os problemas rela-
cionados a prazos de liberação de produtos im-
portados, a Proposta de Revisão do Marco Regu-
latório de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), 
que teve as primeiras tratativas junto ao setor no 

mês de junho e que promete ser um dos temas de 
impacto para 2018 

Os resultados de nossos Grupos de Trabalho 
também começam a tomar forma e ganhar pu-
blicidade, tendo sido disponibilizados ao público 
geral, em dezembro de 2017, o primeiro Paper Sin-
dusfarma, elaborado por integrantes do GT Regu-
latório Regional e também o aguardado resultado 
da Pesquisa dos Prazos de Análises de Protocolos 
DDCM, realizada pelo GT Pesquisa Clínica 

Com relação aos demais Grupos de Trabalho 
de discussão periódica, além dos já consolidados 
Grupos de Farmacovigilância, Pesquisa Clínica, 
Comércio Exterior e SAC, também tivemos a cria-
ção recente de outros que prometem grandes dis-
cussões para 2018, são eles: Grupo de Trabalho 
Informações Médicas, Grupo de Trabalho Análi-
se de Impacto Regulatório e Grupo de Trabalho 
Desburocratiza 

Esperamos continuar contando com a partici-
pação e presença constante de todos em nossos 
cursos, workshops, seminários, reuniões técni-
cas e demais encontros de modo a enriquecer o 
ambiente de discussões promovido, sempre com 
o intuito de desenvolver e aprimorar as capaci-
dades individuais e coletivas de todos  A seguir, 
maiores detalhes de todas as ações desenvolvidas 
por nosso setor durante o último período 

Rosana Mastellaro

Diretora de Assuntos Regulatórios

Diretoria de  
Assuntos Regulatórios
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M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

Nossa principal missão consiste na orientação 
é disseminação do capital de conhecimento, ga-
rantindo que nossos associados estejam sempre 
informados e preparados para o correto cumpri-
mento das regulamentações vigentes 

Representar o interesse de nossos associados 
perante as autoridades competentes, na defesa 
dos interesses coletivos, visando o aprimoramen-
to dos marcos regulatórios vinculados às ativida-
des do setor também fazem parte de nossa missão 

Aumentar cada vez mais o número de atendi-
mentos aos associados, além de atuar direta e in-
diretamente na orientação e esclarecimento de 
dúvidas quanto ao entendimento da aplicação de 
regulamentações 

O B J E T I VO S

Nosso maior objetivo para com os associados, é 
a promoção de um ambiente propício à troca de 
informações e aprendizado mútuo e comparti-
lhado, quer seja através das reuniões de grupo de 
trabalho, ou dos encontros para a discussão de 
pautas específicas, pela abertura de processos de 
consulta pública, ou ainda de temas demandados 
pelas próprias empresas  Nestes encontros, abre-
se a possibilidade para a discussão e análise das 
legislações e regulamentações vigentes nacional 
e internacionalmente, e estimula-se a elaboração 
de propostas para melhoria e aperfeiçoamento 
dos marcos legais 

Outra forma de desenvolvimento das empre-
sas para a qual demandamos nossos esforços é 
a organização e promoção de seminários e wor-
kshops com especialistas nacionais e internacio-
nais sobre temas de relevância para o setor, tan-
to do ponto de vista local como daqueles que ain-
da estão em fase de implementação e desenvol-
vimento em países do exterior 

Para 2018, planejamos promover ainda mais 
as atividades de elaboração de materiais técni-
co-científicos de apoio, tanto sob a forma de ma-
nuais técnicos e guias como de artigos científicos 
e papers  Além disso, estamos investindo cada vez 
mais no uso de novas tecnologias e ferramentas 
para atingir o maior número de associados em 
nossas ações  

Como exemplo, no relatório a seguir descre-
veremos dois grandes eventos para os quais foi 
disponibilizada transmissão on-line via internet 
para todos os associados, com interatividade que 
possibilitou o envio de mensagens com dúvidas e 
comentários, diretamente aos palestrantes  Tam-
bém estamos utilizando cada vez mais ferramen-
tas de pesquisa para a compilação de opiniões en-
tre os associados, o que nos auxilia no direciona-
mento e tomada de decisões frente a assuntos de 
interesse geral 

P Ú B L I CO -A LVO

A área de Assuntos Regulatórios possui interface 
com praticamente todas as demais áreas e seto-
res de atuação dentro das empresas  Desta for-
ma, nosso trabalho consiste no atendimento de 
demandas de diversos setores, dependendo das 
demandas geradas pelos associados  Atualmen-
te, contamos com atividades periódicas para di-
versos Grupos de Trabalho fixos, que possuem 
agenda de encontros períodos, bem como uma 
gama de outros Grupos de Trabalho que atuam 
por demanda 

Listamos abaixo, os Grupos de Trabalho de 
agenda fixa hoje em atuação, vinculados ao nos-
so Departamento:

• GT Regulatório Regional
• GT Farmacovigilância
• GT Farmacovigilância Regional
• GT Pesquisa Clínica
• GT Comércio Exterior
• GT SAC – Serviço de Atendimento ao Consu-

midor
• GT Informações Médicas

Além destes, diversos são os Grupos de Traba-
lho que atuam por demanda, tais como: GT Produ-
tos para Saúde, GT Fitoterápicos, GT Medicamen-
tos Dinamizados, GT Produtos Biológicos e Biossi-
milares, GT Alimentos, GT Insumos Farmacêuticos 
Ativos – IFAs, GT Radiofármacos, GT Vacinas, além 
dos Grupos de Discussão que são criados espon-
taneamente para a avaliação de temas pontuais, 
como consultas públicas ou situações demanda-
das por um grupo de empresas interessadas 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Janeiro

19 e 20/01 Workshop: Building Accelerated 

Pathways for Brazil.

Realizado com o apoio da Diretoria de Autoriza-
ção e Registro Sanitários da Anvisa (Diare) e com 
a parceria da Gerência-Geral de Medicamentos 
e Produtos Biológicos (GGMED), este encontro 
que  foi realizado no auditório da Agência, em 
Brasília, promoveu importante discussão entre 
setor e autoridade reguladora e contribuiu com 
a discussão alguns meses depois da Consulta 
Pública nº 355/2017, que trata da proposta de 
regulamentação de procedimento especial para 
anuência de ensaios clínicos, certificação de boas 
práticas de fabricação e registro de novos medi-
camentos para tratamento, diagnóstico ou pre-
venção de doenças raras. Durante o encontro, 
diversos especialistas convidados, explanaram 
sobre os processos de vias aceleradas de regis-
tro existentes em outros países, proporcionan-
do aos presentes um entendimento mais deta-
lhado do tema e avaliação das melhores práti-
cas voltadas ao assunto que pudessem servir à 
realidade brasileira 

 » Número de pessoas beneficiadas: 105

30/01 Reunião do GT Regulatório Regional

Na primeira reunião do ano, foram estabelecidas 
as metas e objetivos de trabalho de acordo com 
interesses dos participantes  Dentre as propostas 
de elaboração de material científico para publi-
cação, o primeiro resultado já encontra-se dispo-
nível para download na página do Sindusfarma  

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

30/01 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Na plenária do mês de janeiro, o tema em desta-
que foi a publicação da Lei nº 13 411, em 29 de de-
zembro de 2016, que alterou pontos importantes 
da Lei nº 6 360/1976 e da Lei nº 9782/1999, res-
ponsáveis por grande parte da atividade regula-
tória da Anvisa e do setor no ano de 2017, em es-
pecial para as Estratégias para tratamento de Pas-
sivo de Filas de Análise de Registro e Pós-registro 
de Medicamentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 79

Fevereiro

15/02 Reunião Técnica com a presença da Dra. 

Rosilene Aquino Silva (CPAF/GGPAF/ANVISA)

Esta Reunião Técnica, promovida pelo Grupo de 
Trabalho Comex, contou com a presença da Ge-
rência de Controle Sanitário de Produtos e Em-
presas em Portos, Aeroporto, Fronteiras e Recintos 
Alfandegários da Anvisa (GCPAF), representada 
pela Dra  Rosilene Aquino Silva, que apresentou 
aos participantes presentes o status atual do Sis-
tema de Peticionamento Eletrônico para Importa-
ção – PEI  Destacamos especial importância deste 
encontro que antecedeu um período intenso de 
reuniões e tratativas para importantes ações na 
área de PAFs, como a adoção da liberação remota, 
início das discussões para a revisão da Resolução 
RDC nº 81/2008 e início do projeto de criação de 
canais de parametrização de cargas pela Agência 

 » Número de pessoas beneficiadas: 116

01/02 Reunião Grupo de Trabalho COMEX

 » Número de pessoas beneficiadas: 25

02/02 Reunião Técnica para Discussão da 

Agenda Regulatória 2017-2020

O encontro, realizado na sede do Sindusfarma, 
foi importante para a discussão e definição dos 
temas considerados prioritários para os associa-
dos, a serem sugeridos à Agência como pleito du-
rante este processo de consulta pública  Quatro dos 
cinco temas priorizados pelos associados Sindus-
farma constam da Agenda Regulatória publicada 
oficialmente no mês de dezembro/2017, são eles: 
(1) Estudo de Estabilidade de Medicamentos e In-
sumos Farmacêuticos, (2) Registro e Pós-Registro 
de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), (3) Revisão 
do Regulamento Técnico de Bens e Produtos para 
fins de Vigilância Sanitária, e (4) Boas Práticas Re-
gulatórias no âmbito da Anvisa  O quinto tema, Va-
lidação de Métodos Analíticos, foi finalizado ainda 
em 2016, com a publicação da RDC nº 129/2016 

 » Número de pessoas beneficiadas: 28

02/02 Reunião Técnica para Discussão da Lei nº 

13.411/2016

A publicação da Lei nº 13 411, ao final do ano 
de 2016, gerou grande expectativa nos associa-
dos, especialmente devido à alteração da Lei nº 
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6 360/1976, no que diz respeito aos prazos para 
aprovação de registro e pós-registro de medica-
mentos (Art  17-A)  Para compreender melhor a 
leitura e preocupação dos associados frente ao 
tema, foi realizada esta reunião inicial para dis-
cussões e esclarecimentos  Conforme esperado, o 
assunto estendeu-se durante todo o ano de 2017, 
pois esteve diretamente relacionado às diversas 
ações e medidas da Agência para a redução/elimi-
nação dos passivos de filas de análise, bem como 
desenvolvimento de métodos para viabilizar o 
cumprimento dos novos prazos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 114

06/02 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 60

10/02 Reunião Técnica para discussão da 

Proposta de Revisão da RDC nº 71/2009 

A apresentação de uma minuta de proposta de re-
visão da Resolução RDC nº 71/2009, que estabe-
lece as regras para rotulagem de medicamentos, 
pela então existente Coordenação de Bulas, Ro-
tulagem e Medicamentos Clone (CBREM), provo-
cou uma série de três reuniões com os associados, 
para a verificação das impressões e coleta de con-
tribuições de melhoria ao texto, bem como con-
testação de pontos relevantes  Após estas reuniões 
e envio do material à Anvisa, o assunto não teve 
desdobramentos  

 » Número de pessoas beneficiadas: 100

23/02 Reunião Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

 » Número de pessoas beneficiadas: 32

24/02 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Um dos temas de destaque nesta Plenária foi a pu-
blicação da resolução RDC nº 139/2017, que sus-
pendeu os prazos relativos à migração das lágri-
mas artificiais e lubrificantes oftálmicos ocula-
res da categoria de produtos para saúde para a 
categoria de medicamentos, resultado da forte 
atuação do Sindusfarma em defesa das empresas 
associadas enquadradas nesta adequação  Outro 
tema de destaque foi a divulgação no site da An-
visa no "Novo Modelo de Formulário de Petição" a 

ser utilizado para processos de registro e pós-re-
gistro de medicamentos, tema este que se desdo-
brou em uma série de reuniões e discussões nos 
meses seguintes 

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

Março

13/03 Reunião Técnica para Discussão no Novo 

Modelo de Formulário de Petição (FP)

No mês de fevereiro, a Anvisa disponibilizou em 
seu site Novo Modelo de FP para o registro e pós-
-registro de medicamentos, com prazo de início de 
vigência para abril  A ação gerou grande preocu-
pação em nossos associados, motivo desta reunião 
para discussão e coleta de impressões  Diversas 
foram as dúvidas e também problemas apontados 
no novo documento que claramente dificultariam 
ou até impossibilitariam o seu uso  Após a apre-
sentação de compilado destas informações à Ge-
rência responsável na Anvisa, o início da vigência 
deste Novo Modelo de Formulário foi suspenso  

 » Número de pessoas beneficiadas: 89 

08/03 2ª Reunião Técnica para discussão da 

Proposta de Revisão da RDC nº 71/2009 

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

13/03 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 59

20/03 Reunião Grupo de Trabalho Regulatório 

Regional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

27/03 3ª Reunião Técnica para discussão da 

Proposta de Revisão da RDC nº 71/2009 

 » Número de pessoas beneficiadas: 58

28/03  Reunião Técnica para discussão da 

Resolução RDC nº 86/2016 

Mais de nove meses após a publicação da Resolu-
ção RDC nº 86, que dispõe sobre os procedimentos 
para o recebimento de documentos em suporte 
eletrônico, ainda eram identificadas muitas dúvi-
das referentes à aplicação desta normativa entre 
nossos associados  Desta forma, esta reunião foi 
realizada com o objetivo de troca de informações 
e impressões entre as empresa, bem como coleta 

de de impressões das empresas, que foram com-
piladas e encaminhadas à área responsável na 
Anvisa, o que posteriormente gerou a publicação 
da suspensão do início de vigência obrigatória da 
norma, e possibilitando mais um período faculta-
tivo às empresas para seu preparo e adequação 

 » Número de pessoas beneficiadas: 89

29/03 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública ao Adendo do Guia ICH E11

A discussão do adendo ao Guia E11 da Internatio-
nal Council for Harmonisation of Technical Re-
quirements for Pharmaceuticals for Human Use 
(ICH) que trata da Investigação Clínica de Medica-
mentos em Populações Pediátricas marcou uma 
das primeiras participações oficiais do Brasil em 
consultas públicas da ICH desde a entrada da An-
visa como membro da Conferência  

Por meio das discussões realizadas com as em-
presas associadas interessadas no assunto, o Sin-
dusfarma foi a única associação brasileira a en-
viar contribuições a esse processo de consulta pú-
blica  Por este motivo, reunião para esclarecimen-
to do pleito enviado foi convocada pelos respon-
sáveis pelo tema na Agência, na qual as empre-
sas puderam esclarecer com maiores detalhes os 
pleitos enviados, permitindo aos representantes 
da Anvisa maior clareza nos pleitos levados à As-
sembleia mundial da Conferência, ocorrida em 
31 de maio e 01 de junho no Canadá  

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

(07/04) Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Excepcionalmente a plenária do mês de março 
ocorreu na primeira semana de abril, devido a 
conflito de agenda com outras reuniões agenda-
das na Anvisa na mesma data 

Na plenária deste mês, foi destaque a informa-
ção sobre a publicação a Resolução RDC nº 148, 
que revogou a RDC nº 37/2014 e a Instrução Nor-
mativa IN nº 03/2014, que tratavam da prioriza-
ção de análise  Também destacamos a publicação 
dos Editais de Chamamento nº 2 e nº 3, que trata-
vam de Consulta Prévia à sociedade civil e entes 
regulados sobre a alteração do regulamento técni-
co relativo a Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) 

Abril

19 e 20/04 Workshop Atualidades relacionadas 

ao emprego dos Ativos Atípicos (IFAAs) 

A necessidade de adequação do mercado de lá-
grimas artificiais no país, imposta pela resolução 
RDC nº 05/2015, trouxe à pauta a necessidade de 
discussão sobre requisitos técnicos de produção e 
qualidade relacionados aos Insumos Farmacêuti-
cos Ativos Atípicos  Assim, este workshop foi or-
ganizado por nossa área em parceria com a Ge-
rência de Medicamentos Específicos, Fitoterápi-
cos, Dinamizados, Notificados e Gases Medicinais 
(GMESP) da Gerência Geral de Medicamentos e 
Produtos Biológicos (GGMED) da Anvisa, em par-
ceria com a Diretoria de Assuntos Regulatórios 
do Sindusfarma 

O encontro contou com a participação do Inter-
national Pharmaceutical Excipients Council (IPEC), 
representado por Priscilla Zawislak, e da Gerência 
de Boas Práticas, Inovação e Auditorias Farmacêu-
ticas do Sindusfarma, representada por Jair Calixo 

 » Número de pessoas beneficiadas: 106

05/04 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional 

O GT Farmacovigilância Regional consiste de um 
grupo de colaboradores de empresas associadas, 
com expertise em regulamentação de Farmaco-
vigilância (Latino-América), que se reúnem pe-
riodicamente para a análise e comparação des-
tas normativas internacionais  O objetivo atual 
do grupo é a troca de informações e compilação 
dos resultados encontrados em documento único 
para fácil consulta ao grupo quando necessário  
Todas as documentações analisadas pelo grupo 
são disponibilizadas aos participantes do GT na 
área restrita do site Sindusfarma 

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

17/04 Reunião Grupo de Trabalho Regulatório 

Regional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

18/04 Reunião Subgrupo do GT 

Farmacovigilância para Revisão da RDC nº 

04/2009

 » Número de pessoas beneficiadas: 14
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Maio

02/05 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Excepcionalmente a plenária do mês de abril ocor-
reu na primeira semana de maio, devido a confli-
to de agenda com outras reuniões agendadas na 
Anvisa na última semana de abril 

Na plenária deste mês, foi destaque a informa-
ção sobre a reunião realizada em Brasília com a 
CBREM/Anvisa para a discussão do Novo Modelo 
de Formulário de Petição para Registro e Pós-re-
gistro de Medicamentos, que resultou na suspen-
são do prazo de sua implementação, devido ao for-
te pleito realizado em nome dos associados, que 
identificaram uma série de problemas relacio-
nados ao preenchimento de campos específicos 
no documento  Também foram abordados nessa 
plenária os comentários do retorno dado pela An-
visa às contribuições enviadas pela Diretoria de 
Assuntos Regulatórios à Consulta Pública sobre o 
Adendo do Guia ICH E11, que trata da Investigação 
clínica de medicamentos na população pediátrica 

Também demos ênfase nesta plenária ao retor-
no dado pela GRMED às dúvidas e questionamento 
sobre os novos check lists para Registro de Medi-
camentos Genéricos e Similares (155 e 150), nos 
quais vários pontos apontados pelo Sindusfarma 
foram alterados/corrigidos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

11/05 Workshop: Atualização sobre 

nomenclatura de Substâncias Farmacêuticas DCB 

– Processos atuais e perspectivas regulatórias 

Este encontro permitiu aos participantes conhe-
cer um pouco mais sobre o trabalho do Comitê 
Técnico Temático da DCB, da Farmacopeia Brasi-
leira (CTT DCB), responsável pela aprovação e de-
finição de nomenclaturas DCB para novas subs-
tâncias de interesse para utilização e comercia-
lização no país 

Durante as palestras, as empresas foram orien-
tadas sobre o adequado preenchimento das solici-
tações de inclusão ou alteração de DCBs, conforme 
padronização definida pela Instrução Normativa 
nº 05/2012  Participaram do encontro, além do 
coordenador do CTT, Dr  Carlos Vidotti, as servi-
doras da Anvisa e também integrantes do CTT Dra  
Lisana Reginini Sirtori e Raquel Pereira Guima-
rães; e o Dr  Roberto Parisi, da Faculdade de Ciên-

cias Farmacêuticas da USP e vice-coordenador da 
Comissão de Educação Farmacêutica do Conselho 
de Farmácia de São Paulo (CRF-SP) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 46

18 e 19/05 Workshop Medicamentos 

Antroposóficos

Organizado em conjunto com a Gerência de Me-
dicamentos Específicos, Fitoterápicos, Dinami-
zados, Notificados e Gases Medicinais (GMESP) 
da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos 
Biológicos (GGMED) da Anvisa, este encontro teve 
como objetivo principal promover a aprofundar o 
conhecimento dos participantes sobre o tema  O 
evento contou com palestras de diversos especia-
listas nacionais e internacionais, nas quais foram 
apresentados a origem, o cenário atual e os aspec-
tos técnico-regulatórios da Medicina Antroposófi-
ca no Brasil e no mundo  Também foi tema de des-
taque dados do crescimento da Antroposofia apli-
cada à saúde e à Medicina Integrativa no Brasil   
A presença de praticamente todos os especialistas 
do quadro da GMESP foi importante para o inter-
câmbio de informações técnicas ligadas à fabrica-
ção e controle de qualidade destes produtos, bem 
como para o esclarecimento de curiosidades sobre 
o tema  Também esteve presente à mesa de aber-
tura do evento o Diretor da Diretoria de Autori-
zação e Registro Sanitários (Diare), Dr  Fernando 
Mendes Garcia Neto 

25/05 Workshop: Editoração Eletrônica 

Regulatória e RDC nº 86/2016

Com o objetivo de auxiliar o entendimento práti-
co da aplicação da Resolução RDC nº 86/2016, o 
Sindusfarma promoveu este workshop inédito, 
em que as empresas puderam visualizar na prá-
tica os benefícios que os métodos de editoração 
eletrônica podem trazer para otimizar e acelerar 
tanto a análise de documentos por parte da Agên-
cia, como a organização de informações proces-
suais nas empresas  

Com larga experiência em editoração eletrô-
nica e gestão de informações regulatórias em 16 
países da América Latina, a palestrante convida-
da Dra  Daniela Rosa, Gerente de Submissões Re-
gulatórias da Allergan para a América Latina, foi 
amplamente elogiada ao final do evento 

 » Número de pessoas beneficiadas: 165

03/05 Reunião Técnica para discussão do 

documento PATE

Menos de três meses após o início da vigência da 
resolução RDC nº 73/2016, o crescimento da de-
manda de dúvidas dos associados vinculadas à 
aplicação do novo documento instituído pela nor-
mativa, o Parecer Técnico de Empresa (PATE), tor-
nava-se evidente dia após dia  Desta forma, orga-
nizamos em nosso auditório reunião para discus-
são do tema, que precisou ser dividida em duas 
turmas devido à grande procura das empresas  
Durante as discussões, os participantes puderam 
relatar suas experiências com a redação de seus 
primeiros PATEs, bem como trocar informações 
sobre as dificuldades e estratégias na organização 
interna das equipes nas empresas para o cumpri-
mento deste item  Todas as dúvidas referentes ao 
tema foram enviadas à área técnica responsável 
na Anvisa, e posteriormente foram incorporadas 
às novas edições de Perguntas & Respostas sobre 
a RDC nº 73/2016 

 » Número de pessoas beneficiadas: 152

04/05 Reunião Técnica para discussão do Novo 

Modelo de Formulário de Petição + Manual de 

Preenchimento

Em continuidade à primeira discussão realizada 
em março sobre o tema, logo após a suspensão do 
início da vigência do novo Modelo de Formulá-
rio de Petição (FP) e seu respectivo Manual, nova 
reunião com as associadas foi agendada para a 
identificação de todos os problemas identificados 
no documento que impossibilitariam sua aplica-
ção, para compilação e envio à área responsável 
na Anvisa 

 » Número de pessoas beneficiadas: 110

04/05 Reunião Técnica para discussão do 

documento Informe Técnico nº 01/2017 GRMED/

ANVISA

A disponibilização no site da Anvisa do Informe 
Técnico nº 01/2017, da Gerência de Avaliação de 
Tecnologia de Registro de Medicamentos Sintéti-
cos (GRMED), causou uma série de dúvidas e preo-
cupações nas empresas associadas, principalmen-
te com relação aos pontos incluídos como de moti-
vação para indeferimento sumário  Com o auxílio 
de empresas associadas, os pontos identificados 
como não pertinentes na nota técnica foram for-

malizados e enviados à GRMED, que procedeu à 
alteração do documento  

 » Número de pessoas beneficiadas: 60

10/05 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

12/05 Reunião Grupo de Trabalho Lubrificantes 

Oftálmicos

Os trabalhos deste grupo estão relacionados às 
tratativas relacionadas à necessidade de cum-
primento das adequações impostas pela Resolu-
ção RDC nº 05/2015, que dispunha sobre regra de 
transição de lágrimas artificiais e/ou lubrifican-
tes oculares da categoria de produtos para saúde 
para a categoria de medicamentos  Desde a sus-
pensão do prazo da RDC nº 05/2015 e publicação 
da Portaria nº 682/2017, que instituiu Grupo de 
Trabalho no âmbito da Anvisa, com o objetivo de 
definir cronograma de implementação das ativi-
dades necessárias à adequação destes produtos, o 
GT Lubrificantes Oftálmicos Sindusfarma definiu 
cronograma próprio de atividades para subsidiar 
as discussões do GT Anvisa, no qual o Sindusfar-
ma possui 4 cadeiras (2 titulares e 2 suplentes) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

16/05 Reunião Grupo de Trabalho Fitoterápicos

O GT Fitoterápicos Sindusfarma realiza reuniões 
presenciais por demanda, quer seja de temas colo-
cados em discussão pela Anvisa ou outros órgãos 
de interesse, quer seja por demanda interna dos 
associados  Esta reunião realizada em maio/2015 
teve o intuito de verificar o posicionamento dos 
associados quanto à revisão da resolução RDC nº 
26/2014, que trata do Registro de Medicamentos 
Fitoterápicos, no que diz respeito à alteração da 
classificação de marcadores, conforme proposta 
em discussão desde 2015 

 » Número de pessoas beneficiadas: 17

26/05 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Os temas de destaque desta plenária foram os co-
mentários ao Workshop sobre a RDC nº 73/2016 
e PATE, realizado no auditório da Anvisa, e à dis-
ponibilização do Relatório 2016 da Gerência Geral 
de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa 
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(GGMED), que trouxe uma série de informações 
relevantes sobre as atividades da Agência desen-
volvidas no ano anterior 

 » Número de pessoas beneficiadas: 83

29/05 Reunião Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

 » Número de pessoas beneficiadas: 33

30/05 Reunião Grupo de Trabalho SAC

 » Número de pessoas beneficiadas: 24

Junho

19/06 Seminário: Probióticos

Este encontro, realizado no auditório da Anvisa e 
organizado em conjunto e apoiado pela Diretoria 
de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma, teve 
como principal objetivo discutir o cenário mun-
dial sobre a regulação de probióticos e as diver-
gências para o enquadramento destes produtos 
nas categorias de medicamentos e alimentos  

Na ocasião, também debateu-se os requisitos 
para o desenvolvimento, uso de alegações e pro-
dução dos probióticos  O encontro contou com 
especialistas da GGALI/ANVISA, pesquisadores e 
ministrantes nacionais e internacionais 

 » Número de pessoas beneficiadas: 188

26/06 Workshop IFAs

Este workshop, organizado pela Coordenação de 
Registro de Insumos Farmacêuticos da Anvisa 
(Coifa), com o auxílio da Diretoria de Assuntos 
Regulatórios do Sindusfarma e apoio das demais 
entidades representativas do setor industrial de 
medicamentos e farmoquímicos no Brasil, foi pro-
movido com o intuito de iniciar as discussões para 
a revisão do marco legal de registro de insumos 
farmacêuticos no Brasil  Durante o encontro, as 
entidades do setor puderam apresentar suas con-
siderações, dúvidas e propostas de discussão e me-
lhoria para esta importante normativa  A apre-
sentação do setor de medicamentos, que congre-
gou a opinião de 11 associações, foi realizada pela 
diretora de Assuntos Regulatórios do Sindusfar-
ma, Rosana Mastellaro 

 A Coifa, representada por sua coordenado-
ra, aproveitou o evento para realizar a divulga-
ção do Manual de Insumos Farmacêuticos Ati-
vos (CTD), que tem como objetivo esclarecer em 

detalhes ao setor regulado o que a Anvisa espera 
encontrar de informações nos dossiês de regis-
tro dos produtos 

Posteriormente, o manual também foi dispo-
nibilizado na versão em inglês para permitir uma 
maior abrangência nos fabricantes de IFA inter-
nacionais, que representam grande parcela no 
fornecimento destas matérias- primas ao Brasil 

07/06 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

O GT Farmacovigilância atualmente é o grupo de 
trabalho que possui mais participantes cadas-
trados em nossa base de dados e mais ativo em 
nossas reuniões presenciais periódicas  Dentre 
as pautas de discussão elencadas pelos próprios 
integrantes do grupo, devido às demandas das 
próprias empresas, um dos assuntos que veio à 
tona em 2017 foi a revisão da Resolução RDC nº 
04/2009, que dispõe sobre as normas de farma-
covigilância para os detentores de registro de 
medicamentos de uso humano  Atualmente são 
seis os subgrupos do GT Farmacovigilância de-
dicados à revisão desta resolução, em especial 
no sentido de trazer harmonização dos requi-
sitos brasileiros à regulamentação internacio-
nal (Guias ICH)  Proposta de revisão do texto da 
norma trabalhada por este grupo foi apresenta-
da à Gerência de Farmacovigilância da Anvisa 
(GFARM), com o objetivo de serem incorporadas 
ao texto da proposta de consulta pública sobre o 
tema, a ser publicada no próximo período   

 » Número de pessoas beneficiadas: 54

07/06 Reunião Grupo de Discussão Produtos 

Inalatórios

Este GD foi criado a partir da demanda de um 
grupo de empresas que vinham enfrentando difi-
culdades relacionadas à realização de testes para 
atendimento à Nota Técnica nº 01/2013 – CEFAR/
GTFAR/GGMED/ANVISA, que dispõe sobre os en-
saios e seus respectivos procedimentos para con-
dução de estudos de equivalência farmacêutica 
de sprays nasais, aerossóis nasais, MDIs orais e 
DPIs orais, bem como das análises estatísticas de 
bioequivalência populacional aplicáveis a deter-
minados ensaios. Como resultado das reuniões 
deste grupo, foi possível elaborar material para 
apresentação à Coordenação de Equivalência Far-

macêutica da Anvisa (Ceter), em que foram exem-
plificadas todas as dificuldades que vinham sen-
do enfrentadas pelas empresas, bem como foram 
apresentadas propostas para a minimização de 
seus impactos, enquanto a normativa que subs-
tituirá a referida Nota Técnica não é colocada em 
consulta pública  Ao todo, foram quatro reuniões 
técnicas realizadas entre associados Sindusfar-
ma, mais uma reunião entre representantes do 
Sindusfarma, da Ceter e da Gerência de Pós-re-
gistro de Medicamentos (Gepre), realizada na sede 
da Agência, em Brasília 

 » Número de pessoas beneficiadas: 36

12/06 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 327/2017

Consulta Pública que tratava da Importação Ex-
cepcional de Produtos Sujeitos à Vigilância Sani-
tária sem registro na Anvisa, quando da indispo-
nibilidade do produto no mercado brasileiro, des-
tinados exclusivamente para uso em programas 
de saúde pública no âmbito do SUS  Posteriormen-
te, o texto já contemplando contribuições envia-
das pelo Sindusfarma foi novamente colocando 
em Consulta Pública (nº 414/2017), devido à in-
clusão de alguns tópicos relevantes que deveriam 
passar novamente pela análise da sociedade, con-
forme as Boas Práticas Regulatórias  

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

21/06 Reunião Grupo de Trabalho Lubrificantes 

Oftálmicos

Reunião em continuidade ao cronograma deter-
minado pelo grupo 

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

22/06 Reunião Grupo de Trabalho Piloto RWE – 

Real World Evidence

Este GT, criado a partir da solicitação de empre-
sas interessadas, tem por objetivo tratar do tema 
Real World Evidence, que vem ganhando espaço 
mundialmente e que ainda gera muitas dúvidas 
quanto à sua aplicação  A proposta inicial é de 
promover encontros com os colaboradores que 
atuem diretamente nos setores responsáveis por 
estas pesquisas dentro das empresas, bem como 
daqueles que tenham interesse em criar tais de-
partamentos  

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

22/06 Reunião Grupo de Trabalho COMEX

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

22/06 Reunião Grupo de Trabalho Regulatório 

Regional

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

23/06 2ª Reunião Grupo de Discussão Produtos 

Inalatórios

 » Número de pessoas beneficiadas: 25

30/06 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Na plenária deste mês, destacamos o relato sobre 
a visita da Comitiva Sindusfarma à Agência Re-
guladora do México, a Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitários (COFEPRIS), 
para conhecer o Projeto "Terceros Autorizados" 
que aborda de uma maneira diferenciada os trâ-
mites de análise de registo de medicamentos  

Destacamos ainda a Oficina sobre a implemen-
tação do CTD realizada entre corpo técnico da An-
visa e especialistas convidados, que expuseram à 
Agência detalhes sobre o processo de implemen-
tação do CTD e eCTD em seus países de origem  

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

Julho

28/07 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios com a presença da Anvisa

Esta Plenária de Assuntos Regulatórios contou as 
ilustres presenças do diretor presidente da An-
visa, Dr  Jarbas Barbosa, e do Gerente da Gerên-
cia-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos 
(GGMED), Dr  Varley Sousa Dias, para a apresen-
tação da Estratégia para o Tratamento do Passi-
vo das Filas de Registro de Medicamentos Novos, 
Similares e Genéricos da Agência  

Considerando a relevância do tema em pauta, 
a participação dos associados nesta plenária foi 
recorde, com 207 presentes, tendo sido objeto de 
divulgação também no site da Anvisa  

 » Número de pessoas beneficiadas: 207

19/07 Reunião Técnica com a Gerência de 

Produtos Controlados da Anvisa (GPCON)

Neste encontro, realizado no auditório do Sindus-
farma, as representantes da Gerência de Produ-
tos Controlados da Anvisa (GPCON), Dra  Renata 
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de Morais Souza e Dra  Thaís Mesquita do Couto 
Araújo, realizaram apresentação com orientações 
aos associados sobre aspectos da importação e ex-
portação de insumos e medicamentos controla-
dos, sobre o preenchimento do balanço de produ-
tos controlados e também sobre os trabalhos em 
andamento e as perspectivas da Gerência  

Ao final do encontro os presentes no evento pu-
deram realizar questionamento e esclarecer dúvi-
das  Posteriormente, dúvidas adicionais também 
foram encaminhadas pelo Sindusfarma à GPCON, 
que respondeu prontamente ao pedido  Devido ao 
grande sucesso do evento, a GPCON comprome-
teu-se a realizar nova apresentação/atualização 
sobre o tema no período de 2018  

 » Número de pessoas beneficiadas: 94

18/07 Reunião Grupo de Trabalho SAC com 

a Palestra "O Futuro das relações com o 

Consumidor"

Esta reunião do GT SAC foi especial pois contou 
com a palestra gratuita da especialista em criar 
estratégias de geração de leads somadas às de 
conversão em vendas Fernanda Nascimento, que 
apresentou aos participantes experiências e dicas 
para a adoção das melhores práticas no atendi-
mento ao cliente, desenvolvidas em mais de 20 
anos de atividades no ramo  A palestra, bastante 
elogiada pelo grupo, faz parte das ações propos-
tas pela Diretoria de Assuntos Regulatórios para 
atingir o objetivo de promover um ambiente para 
o intercâmbio de informações entre os partici-
pantes dos grupos e desenvolvimento dos seto-
res nas empresas  

 »  Número de pessoas beneficiadas: 88 

10/07 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 40

10/07 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 355/2017

Consulta Pública que trata dos procedimentos es-
peciais para anuência de ensaios clínicos, certifi-
cação de boas práticas de fabricação e registro de 
novos medicamentos para tratamento, diagnósti-
co ou prevenção de doenças raras  Grande parte 
das contribuições encaminhadas pelo Sindusfar-
ma neste pleito foram acatadas pela Anvisa, o que 

pode ser verificado em reunião realizada poste-
riormente na sede da Agência para a apresentação 
da minuta consolidada do texto  Destaque para o 
pedido de inclusão de dispositivo na norma que 
permita às empresas justificarem a não comer-
cialização dos produtos no prazo determinado, 
quando os motivos para o impedimento ocorram 
de forma alheia à sua vontade  A deliberação final 
desta proposta foi realizada no mês de dezembro  
A publicação da Resolução RDC com o texto final 
está sendo aguardada ansiosamente pelo setor 

 » Número de pessoas beneficiadas: 39

19/07 Reunião Grupo de Trabalho Alimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 62

26/07 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 355/2017

Em continuidade ao 1º encontro realizado em 10 
de julho 

 » Número de pessoas beneficiadas: 27

Agosto

23/08 Palestra Operador Econômico Autorizado

O Sindusfarma, em conjunto com a Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos (Abihpec), realizou um en-
contro para orientar as empresas associadas às 
duas entidades sobre o Programa Brasileiro do 
Operador Econômico Autorizado (OEA), da Re-
ceita Federal, que visa simplificar e racionali-
zar a exigência de documentos e informações e 
a realização de inspeções nas alfândegas, garan-
tindo mais agilidade na liberação de mercadorias  
Numa segunda etapa, está prevista a integração 
com outros órgãos anuentes, como Anvisa e Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA)  

 » Número de pessoas beneficiadas: 55

07/08 Reunião Técnica para discussão das 

Consultas Públicas CONEP

Durante esta reunião, os associados Sindusfarma 
que possuem interesse no tema puderam apresen-
tar suas contribuições aos textos de consulta pú-
blica da Comissão nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) que tratavam das diretrizes e ações no 
âmbito das pesquisas clínicas envolvendo pessoas 
com doenças ultrarraras no país e do regulamen-

to contendo as especificidades éticas das pesqui-
sas de interesse estratégico para o SUS e institui-
ções integrantes  Além destes dois temas, tam-
bém estava aberta para o envio de contribuições 
uma Pesquisa sobre Melhorias à Plataforma Bra-
sil  O documento enviado pelo Sindusfarma sobre 
este assunto foi posteriormente apresentado ao 
Coordenador da CONEP, Dr  Jorge Venâncio, em 
reunião realizada no auditório do Sindusfarma, 
conforme descrito no destaque do mês de outu-
bro deste relatório 

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

02/08 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 372/2017

Esta importante Consulta Pública que dispunha 
sobre a priorização de análises de petições de re-
gistro e pós-registro de medicamentos foi ela-
borada com o intuito de substituir a antiga Re-
solução RDC nº 37/2014 (e instrução Normativa 
nº 03/2014), que tratavam do mesmo tema e que 
precisaram ser revogadas devido a estarem desa-
linhadas com os dispositivos legais da então re-
cente Lei nº 13 411/2016 publicada em dezembro 
de 2016  

 » Número de pessoas beneficiadas: 65

02/08 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 371/2017

Esta Consulta Pública que tratava da ampliação do 
prazo de validade de registro de produtos para a 
saúde foi trazida à discussão devido ao interesse 
de algumas empresas associadas ao Sindusfar-
ma que também trabalham com esta categoria 
de produtos  As discussões referentes a este tema 
foram bastante tranquilas, uma vez que a propos-
ta apresentada pela Anvisa teve ampla aceitação 
entre as empresas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

10/08 Reunião Técnica para discussão da 

Consulta Pública nº 366/2017

Da mesma forma, para a Consulta Pública nº 366, 
que tratava da alteração e inclusão de rotulagem 
de produtos de higiene pessoal, cosméticos e per-
fumes, estabelecendo regras para a coexistência 
de mais de uma arte final para um mesmo produ-
to, também foi aberto um espaço para discussão 
entre associados que demonstraram interesse no 

tema, por possuírem em seu portfólio produtos 
enquadrados nesta categoria  

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

14/08 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 54

16/08 Reunião Grupo de Trabalho Dinamizados

Com a publicação concomitante de quatro textos 
de consultas públicas relacionadas a medicamen-
to dinamizados, a saber: CP nº 373, que tratava 
sobre o Registro e Pós-registro de medicamen-
tos dinamizados; a CP nº 374, que dispunha so-
bre as alegações de uso para o registro e notifica-
ção de medicamentos homeopáticos; a CP nº 375, 
que visa normatizar as potências para o registro 
e notificação dos medicamentos dinamizados; e 
a CP nº 376, que contém as listas de referências 
para avaliação de segurança e efetividade de me-
dicamentos dinamizados, este Grupo de Trabalho, 
que agrega empresas que representam mais de 
90% do mercado de medicamentos dinamizados 
no Brasil, foi convocado para uma sequência de 
reuniões realizadas durante o prazo da consulta 
de 60 dias  Foram mais de 10 reuniões no período, 
que resultaram em um consolidado de contribui-
ções maciço, enviado à Anvisa por diversos meios 
(formulário Datasus, e-mails e versões impressas), 
para garantir que o pleito e opinião das empresas 
fosse recebido pela Agência  

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

16/08 2ª Reunião Grupo de Trabalho Alimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 63

17/08 Reunião Grupo de Trabalho Regulatório 

Regional

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

17/08 Reunião Grupo de Trabalho SAC

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

25/08 Plenária de Assuntos Regulatórios

O destaque da plenária deste mês ficou por conta 
do relato de importantes reuniões realizadas em 
Brasília com o corpo técnico da Anvisa 

As reuniões trataram da revalidação do regis-
tro dos Insumos Farmacêuticos Ativos, da rees-
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truturação da GGMED e das discussões sobre as 
propostas de revisão do marco regulatório para 
registro e pós-registro dos medicamentos dina-
mizados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 91

28/08 Reunião Técnica para discussão do 

tema Contraceptivos Orais de Uso Estendido ou 

Contínuo

 » Número de pessoas beneficiadas: 24

28/08 Reunião Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica

 » Número de pessoas beneficiadas: 43

Setembro

26/09 IV Fórum de Ensaios Pré-Clínicos

Seguindo uma sequência de quatro anos de parce-
ria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
industrial (ABDI) e a Academia Nacional de Far-
mácia (ANF), a 4ª edição do Fórum de Ensaios Pré-
Clínicos contou neste ano com apresentações so-
bre pontos relativos à regulamentação da Agência 
(RDC nº 35/2012) e destacou os entraves encontra-
dos na realização de ensaios pré-clínicos no Brasil  

Durante a mesa redonda que encerrou o even-
to, os especialistas concordaram sobre a necessi-
dade de se desenvolver métodos que minimizem 
a utilização de animais nos testes iniciais de me-
dicamentos  

Outra novidade para o evento neste ano foi 
o oferecimento aos participantes interessados 
da oportunidade de visita às instalações de um 
Centro de Pesquisa que está trabalhando forte-
mente no desenvolvimento de Métodos Alter-
nativos com Animais no Instituto Butantan, em 
São Paulo 

 » Número de pessoas beneficiadas: 38

05/09 Reunião Técnica para discussão do 

Adendo ao Guia ICH E6 

Em atendimento ao chamado da Anvisa para a 
discussão dos impactos da implementação do 
Guia E6 da ICH que trata das Boas Práticas Clíini-
cas (Good Clinical Practice) no Brasil, foi realiza-
da uma reunião na qual as empresas associadas 
interessadas no tema puderam expor suas preo-
cupações com relação ao texto, que foram en-
caminhados à Agência através do Sindusfarma 

Das contribuições enviadas, destacamos a soli-
citação de determinação de prazo de até três anos 
para a adequação dos Centros clínicos aos requi-
sitos vinculados à Validação de Sistemas Compu-
tadorizados  

 » Número de pessoas beneficiadas: 29

11/09 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 40

11/09 3º Reunião Grupo de Trabalho Alimentos

Neste terceiro encontro o foco principal foi iden-
tificar as dificuldades farmacotécnicas e os de-
safios relacionados à reformulação dos pro-
dutos para adequação à proposta apresentada 
pela Anvisa  Este material foi apresentado pos-
teriormente à GGALI em reunião presencial em 
Brasília 

 » Número de pessoas beneficiadas: 40

12/09 Reunião Grupo de Trabalho Dinamizados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

13/09 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

19/09 Reunião Grupo de Trabalho Dinamizados

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

27/09 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

29/09 Plenária de Assuntos Regulatórios 

Na plenária, destacamos a informação sobre as 
discussões realizadas sobre a Consulta Pública 
nº 392/2017, que tratava da Proposta de estabe-
lecimento de Procedimentos Utilizados nos Ca-
sos de Medicamentos de Referência Indisponí-
veis para Comercialização em território nacio-
nal, e ainda sobre a disponibilização no site da 
Anvisa do sistema Virtual de Parlatório, criado 
com o objetivo de dar mais eficiência aos aten-
dimentos prestados pelas áreas técnicas da An-
visa às empresas, ampliando assim o número de 
agendamentos  

 » Número de pessoas beneficiadas: 74

Outubro

04/10 Fórum Expectativas Regulatórias 2018 

com a presença do Diretor da Anvisa, Dr. Renato 

Porto

Em encontro no Sindusfarma, o diretor de Regu-
lação Sanitária da Anvisa, Renato Porto, disse que 
o grande desafio da Agência é dar previsibilidade 
para o mercado  "A previsibilidade é fundamental 
para a regulação; não há mercado sem previsibi-
lidade", afirmou, durante o Fórum Expectativas 
Regulatórias 2018, realizado pelo Sindusfarma 
com a presença de executivos e profissionais gra-
duados da indústria farmacêutica  

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

09/10 Reunião Técnica do Subgrupo de 

Trabalho Farmacovigilância com Dr. Adalton 

Ribeiro, da CVS/SP

Em reunião técnica, o diretor do Núcleo de Far-
macovigilância da Divisão Técnica de Produtos do 
Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS/
SP) discorreu sobre o tema “A qualidade do relato 
de Farmacovigilância”. Na segunda parte da reu-
nião os integrantes do GT Sindusfarma apresenta-
ram e discutiram os principais pontos levantados 
pelo grupo para revisão da RDC 04/09  

 » Número de pessoas beneficiadas: 18

17/10 Seminário Análise de Risco como 

Ferramenta para Acelerar Submissões e 

Aprovações Regulatórias

Pela primeira vez, o Sindusfarma reuniu espe-
cialistas do Centre for Innovation in Regulatory 
Science (CIRS), da Inglaterra para o seminário 
"Análise de Risco como forma de acelerar sub-
missões e aprovações regulatórias" com a parti-
cipação de Gustavo Mendes Santos, da Gerência 
Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da 
Anvisa (GGMED/Anvisa) 

O CIRS é uma instituição que estuda e promove 
o debate de políticas regulatórias entre a indústria 
farmacêutica, autoridades reguladoras e o meio 
acadêmico  O seminário contou também com a 
participação de Denise Bonamici, Lívia Partika e 
Juliana Perlow, do Grupo de Trabalho Regulató-
rio Regional do Sindusfarma, que apresentaram 
os trabalhos desenvolvidos este ano sobre o tema 

“Cenário Regulatório da América Latina: Vias 
Aceleradas para Registro e Certificado do Produ-
to Farmacêutico (Certificate of Pharmaceutical 
Product – CPP)” 

 » Número de pessoas beneficiadas: 70

30/10 Reunião Grupo de Trabalho Pesquisa 

Clínica com a presença da CONEP

Esta reunião da agenda fixa do GT Pesquisa Clí-
nica contou com a ilustre presença do Dr  Jor-
ge Venâncio, da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP), na qual foi possível conversar 
sobre o cenário atual das pesquisas clínicas no 
Brasil no âmbito da CONEP, além de perspecti-
vas para 2018  

Durante o encontro, o Dr  Venâncio comentou 
ainda sobre o status da consulta pública que trata-
va do regulamento para o direito do participante 
de pesquisa ao acesso pós-estudo em protocolos 
de pesquisa clínica destinados aos pacientes diag-
nosticados com doenças ultrarraras  A mesma, 
veio a ser homologadas dias depois e foi publica-
da no Diário Oficial da União como Resolução nº 
563 do Conselho Nacional da Saúde  

 » Número de pessoas beneficiadas: 49 

10/10 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 46

18/10 Reunião Técnica para discussão do texto 

da Consulta Pública nº 01/2017 da Casa Civil – AIR

Nesta reunião foi apresentada a proposta de cria-
ção do Grupo de Trabalho Análise de Impacto Re-
gulatório do Sindusfarma (GT AIR), que tem o ob-
jetivo de desenvolver e aprimorar as empresas no 
exercício da análise de discussões de revisões, al-
terações e propostas de melhorias de regulamen-
tações vigentes, utilizando-se dos princípios do 
Guia de Análise de Impacto Regulatório, objeto 
desta consulta pública, e em convergência com o 
novo formato de atuação da Anvisa que vem sen-
do observado nos últimos processos de discussão 
de regulamentos importantes e reforçado com o 
discurso da Diretoria de Regulação Sanitária da 
Agência (DIARE)  

 » Número de pessoas beneficiadas: 10
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27/10 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios

Na plenária deste mês, destacamos a realização de 
reunião com a Coordenação de Registro de Insumos 
Farmacêuticos da Anvisa (COIFA) para discussão so-
bre revisão do Marco Regulatório de IFAs no Brasil  

Um tema importante foi a consulta pública so-
bre Análise de Impacto Regulatório, que suscitou a 
criação de um GT específico para discussão e apro-
fundamento do tema de relevância internacional  
Outro ponto importante foi o relato sobre a apre-
sentação da proposta GGPAF/ANVISA de revisão da 
RDC 81/08 sobre importação de produtos sujeitos 
à vigilância sanitária 

 » Número de pessoas beneficiadas: 58

31/10 Reunião Grupo de Trabalho Informações 

Médicas

Primeira reunião do GT criado a partir de deman-
da dos associados  A criação do GT Informações 
Médicas visa promover fóruns de discussão sobre 
assuntos relacionados ao escopo de trabalho des-
tas equipes e assim promover a atualização e cres-
cimento da área 

 » Número de pessoas beneficiadas: 40

Novembro

28/11 1º workshop Latino-americano de 

Comunicações e Informações Médicas – DIA 

Medical Information

Pela primeira vez no Brasil, o workshop Latino-a-
mericano de Comunicações e Informações Médi-
cas foi promovido pelo DIA (Drug Information As-
sociation) no Sindusfarma  O Sindusfarma possui 
um acordo de cooperação com a instituição in-
ternacional  O DIA é uma organização global sem 
fins lucrativos que reúne profissionais da área de 
desenvolvimento de produtos para a saúde, em 
um ambiente onde possam compartilhar ideias e 
impulsionar o desenvolvimento e o gerenciamen-
to do ciclo de vida desses produtos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 70 

07/11 Reunião Técnica para discussão do texto 

da Consulta Pública nº 414/2017

Esta consulta pública, que dispunha sobre a pro-
posta de Resolução RDC sobre os critérios e proce-
dimentos para importação, foi um desdobramen-
to da Consulta Pública inicial nº 327, uma vez que, 

após a compilação das contribuições deste primei-
ro processo, decidiu-se pela inclusão de alguns 
pontos importantes, o que, conforme as Boas Prá-
ticas Regulatórias, suscitaria que o texto passasse 
novamente pela análise da sociedade  Já durante a 
apresentação desta segunda versão do texto pode-
se verificar que a maioria dos pleitos enviados pelo 
Sindusfarma durante o primeiro processo de con-
sulta pública já haviam sido incorporados ao texto  

 » Número de pessoas beneficiadas: 18

16/11 Reunião Grupo de Trabalho SAC

 » Número de pessoas beneficiadas: 28

24/11 Reunião Plenária de Assuntos 

Regulatórios 

Destacamos nesta plenária as informações sobre 
a Reunião realizada com a Diretoria de Autoriza-
ção e Registro Sanitários da Anvisa (DIARE) para a 
apresentação de Estratégia para o tratamento das 
filas de registro e pós-registro de medicamentos 
inovadores, e também sobre os trabalhos do Sin-
dusfarma no sentido de pressionar a Anvisa na so-
lução dos problemas relacionados à instabilidade 
dos sistemas eletrônicos  Diversas foram as inter-
venções de nossa área junto às Diretorias e Gerên-
cias responsáveis na Agência, resultando inclusive 
na citação do Sindusfarma em nota veiculada no 
site da Anvisa 

 » Número de pessoas beneficiadas: 60

Dezembro

Também no mês de dezembro apresentamos pu-
blicamente o resultado do trabalho do GT Pesqui-
sa Clínica sobre a avaliação dos prazos de ensaios 
clínicos no Brasil  O objetivo deste levantamento 
é o de acompanhar a performance da Anvisa, re-
lacionado aos prazos para análise de Processos de 
Anuência de Pesquisa Clínica, bem como a efeti-
vidade da Resolução RDC nº 09/2015, que Dispõe 
sobre o Regulamento para a realização de ensaios 
clínicos com medicamentos no Brasil. Esta primei-
ra divulgação refere-se aos dados coletados de 
processos protocolados entre abril/2015 e agosto 
de 2017, e contempla informações referentes aos 
prazos de aprovação de processos da Coordenação 
de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos 
Biológicos da Anvisa (COPEC) e também da Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Os trabalhos do grupo continuarão ainda em 
2018 e a coleta de dados continuará acontecendo 
periodicamente entre os associados que tenham 
o interesse em participar deste projeto. Espera-se 
como resultado a promoção da continuidade de 
um diálogo coma  Anvisa, com o objetivo princi-
pal de gerar propostas de melhoria e simplifica-
ção dos processos. Adicionalmente, os resultados 
obtidos também permitem ao setor avaliar o quão 
competitivo o Brasil encontra-se em comparação 
com outros países da América Latina, bem como 
ajudar as indústrias no planejamento dos estu-
dos, uma vez que baixa previsibilidade da Anvisa 
ainda é um obstáculo a ser superado.

06/12 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância

 » Número de pessoas beneficiadas: 52

07/12 Reunião Grupo de Trabalho Informações 

Médicas

 » Número de pessoas beneficiadas: 23

07/12 Reunião Grupo de Trabalho Lubrificantes 

Oftálmicos

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

13/12 Reunião Grupo de Trabalho 

Farmacovigilância Regional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS

• Total de Pessoas Beneficiadas: 6 285
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 6 215
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 70

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

Os números apresentados demonstram o compro-
misso da Diretoria de Assuntos Regulatórios com 
a promoção de reuniões técnicas para discussão e 
avaliação do impacto das normativas, consultas 
públicas e capacitação do corpo associativo para o 
cumprimento da legislação, além de proporcionar 
vários encontros entre o órgão regulador e setor 
regulado para melhor compreensão das norma-
tivas e guias relacionados 

A promoção de seminários com profissionais 
nacionais e internacionais permitiu a troca de co-
nhecimentos ou aprendizagem e a elaboração de 
material técnico complementar para auxiliar as 
atividades de rotina do corpo associativo 
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G R U P O S  D E  T RA BA L H O S  E  CO M I S S Õ ES

Reuniões de Grupos de Trabalhos (GT), Grupos de 
Discussão (GD) e Comissões da DAR

Nº de Participantes 
beneficiados em 2017

GT Regulatório Regional 109

GT Farmacovigilância 405

Subgrupos GT Farmacovigilância, para Revisão da RDC nº 04/2009 106

GT Farmacovigilância Regional 96

GT Pesquisa Clínica e subgrupos relacionados 200

Grupos Regulatórios Estratégicos 125

GT SAC 167

GT Comex 79

GT Informações Médicas 78

GT IFAs 13

GT AIR/Desburocratiza 24

GT Fitoterápicos 17

GT Dinamizados 76

GT RWE 22

GT Lubrificantes Oftálmicos 22

GT Alimentos, incluindo subgrupos relacionados 165

GD Probióticos 21

GD Produtos Inalatórios 102

GD Amostras Grátis de Produtos Controlados 8

TOTAL 1.835

Reuniões Técnicas para discussão de pautas específicas 
Nº de Participantes 

beneficiados em 2017

Reunião a Agenda Regulatória 2017-2020 28

Reunião sobre a Lei 13.411/2016 114

Reunião sobre a Resolução RDC nº 86/2016 (Editoração eletrônica) 89

Reunião sobre o Novo Modelo de Formulário de Petição e Formulário de Petição  
de Clones 

199

Reuniões para Discussão da Revisão da RDC nº 71/2009 228

Reuniões sobre o Parecer Técnico de Avaliação da Empresa (PATE) 147

Reunião para discussão sobre o Informe Técnico nº 01/2017 – GRMED 60

Reunião sobre contraceptivos Orais de uso Contínuo e Estendido 32

Reunião sobre a Consulta Pública nº 257 – Reuso de Produtos para Saúde 5

Reunião sobre a Consulta Pública nº 327 – Importação Excepcional 19

Reunião sobre a Consulta Pública nº 328 – Serviços de Vacinação 5

Reunião sobre a Consulta Pública nº 355 – Doenças Raras 66

Reunião sobre a Consulta Pública nº 366 – Rotulagem de Cosméticos 21

Reunião sobre a Consulta Pública nº 371 – Extensão prazo de validade de produtos  
para saúde 

39

Reunião sobre a Consulta Pública nº 372 – Priorização de Análise 65

Reunião sobre a Consulta Pública nº 392 – Medicamentos de Referência Indisponíveis  
no Mercado

45

Reunião sobre a Consulta Pública nº 414 – Importação Excepcional 18

Reunião sobre Consultas Públicas CONEP – Doenças Ultrarraras e Especificidades Éticas 19

Reunião sobre a Consulta Pública da Casa Civil nº 01 – Guia de Análise de Impacto 
Regulatório

10

Reuniões sobre Guias ICH 50

Plenárias de Assuntos Regulatórios 950

TOTAL 2.209

Workshops, Seminários e Fóruns Promovidos/Apoiados pela DAR Sindusfarma
Nº de Participantes 

beneficiados em 2017

WS: Atualização sobre Nomenclatura de Substâncias Farmacêuticas DCB – Processos 
atuais e perspectivas regulatórias

46

WS: Editoração Eletrônica regulatória e RDC 86/2016 Anvisa 165

Reunião: Palestra Operador Econômico Autorizado – OEA 55

Fórum de Ensaios Pré-Clínicos 38

Fórum IPS / FIP – Q11 no formato CTD e Qualified Person 69

Seminário Análise de Risco como Ferramenta para Acelerar Submissões e Aprovações 
Regulatórias

70

Fórum Expectativas Regulatórias 2018 (incluindo alcance da transmissão online) 322

Dispositivos para Saúde – Novas Regulações em vigor, adequações necessárias e 
perspectivas futuras

80

Lançamento: Compêndio de doenças raras 24

TOTAL 869

Eventos realizados na Anvisa com o Apoio/Parceria DAR Sindusfarma 
Nº de Participantes 

beneficiados em 2017

WS: Buildind Accelerated Pathways for Brazil 105

WS: Atualidades relacionadas ao emprego dos ativos atípicos nas formulações 
farmacêuticas 

106

WS: Medicamentos Antroposóficos 40

Reunião: Seminário sobre Probióticos 188

Transmissão Online do 2º Workshop sobre a RDC nº 73/2016 – PATE 486

TOTAL 925

Eventos realizados por Acordos de Cooperação 
Nº de Participantes 

beneficiados em 2017

ANF – Simpósio: incentivos à Inovação Farmacêutica 49

ANF – Conferência: Farmácia Clínica: Melhoria da resposta terapêutica por meio da 
prestação de serviços farmacêuticos

23

SBMF – RDC nº 09/2015 e DDCM 44

SBMF – Introdução à Carreira de MSL 39

SBMF – Contratos e Seguros 95

SBMF – Aspectos Legais da Pesquisa Clínica 57

DIA Medical Information 70

TOTAL 377
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M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

Prover informações técnico-regulatórias aos as-
sociados relativas aos regulamentos nacionais e 
internacionais, bem como identificar os temas 
técnicos de interesse para atualização dos pro-
fissionais da indústria 

O B J E T I VO S

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

Propor elaboração de temas atuais de interes-
se ao setor industrial farmacêutico baseado na 
legislação inovadora e nas práticas operacionais 
das empresas, visando a composição de linhas téc-
nicas de apoio aos profissionais farmacêuticos 

Propor temas inovadores do ponto de vista téc-
nico para a viabilização de workshops internacio-
nais a serem apresentados 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 processos 
das empresas 

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

Organizar eventos e workshops internacionais 
para atualização dos profissionais das empresas 
sobre os assuntos técnico-regulatórios de interes-
se das empresas 

Coordenar a organização do Prêmio Sindusfar-
ma de Qualidade 

Elaborar textos e livros técnico-regulatórios so-
bre os temas que envolvem Qualidade, Produção, 
Meio ambiente, Logística e demais temas regula-
tórios relacionados com as questões técnicas da 
indústria 

P Ú B L I CO -A LVO

Colaboradores das empresas associadas, das 
áreas de Qualidade, Produção, Desenvolvimen-
to de Produtos, Tecnologia e Inovação, Embala-
gem, Assuntos Regulatórios, Meio Ambiente, Lo-
gística e Engenharia 

Atua também junto a empresas não associadas 
e aos profissionais do mercado farmacêutico em 
geral, provendo atualização de informações técni-
cas para a indústria farmacêutica e, em alguns ca-

Diretoria de Assuntos 
Técnicos e Inovação

A P R ES E N TAÇÃO

Apresentamos a seguir um relato das diversas ati-
vidades desempenhadas pela área de BPA refe-
rentes a consultas públicas, workshops interna-
cionais, manuais técnicos, reuniões com Anvisa, 
grupos técnicos de trabalho e reuniões com di-
versas entidades corporativas e governamentais 
durante 2017 

Destacamos algumas importantes atuações 
em 2017, como a continuidade na implementa-
ção da Resolução RDC nº 53/2015 – Produtos de 
Degradação, com reuniões na Anvisa e com os 
associados visando minimizar os impactos para 
o setor  

Outro destaque foi a iniciativa do Sindusfar-
ma na criação do Grupo de Auditorias Compar-
tilhadas, no qual as auditorias em fornecedores 
da indústria (insumos, máquinas, serviços, em-
balagens) serão compartilhadas entre um grupo 
de empresas signatárias do acordo  Este trabalho 
trará inúmeros benefícios às empresas, como: au-
mento no número de fornecedores qualificados; 
racionalização dos procedimentos; racionalização 
dos recursos destinados às auditorias; padroni-
zação dos procedimentos de auditoria e, futura-
mente, melhoria na qualificação de fornecedores 
internacionais 

Participamos ativamente nas discussões sobre 
rastreabilidade de medicamentos, auxiliando a 

Anvisa na escolha das empresas voluntárias ao 
piloto de rastreabilidade 

Sobre este assunto, o Sindusfarma foi convida-
do a falar sobre a implantação da rastreabilidade 
no Brasil, em eventos internacionais- Itália e EUA, 
onde pudemos explanar sobre a recente resolução 
RDC nº 157/2017 da Anvisa  

Além disso, realizamos alguns eventos impor-
tantes, como “A Indústria Farmacêutica e a Era 
das Tecnologias Exponenciais – Indústria 4 0”, 
com a participação de empresas da área de tec-
nologia como Embraer, VW, Microsoft, IBM e ou-
tros especialistas nacionais para iniciar este tema 
muito importante junto aos associados do Sindus-
farma  Publicamos o Livro Técnico Qualificação 
de Fornecedores de Matérias Primas, volume 3 1, 
o mais antigo livro do Sindusfarma, obra extre-
mamente importante para as indústrias qualifi-
carem seus fornecedores de insumos  

Nossa meta para 2018 é poder continuar auxi-
liando os associados em suas demandas técnico-
-regulatórias e nos anteciparmos às necessidades 
do setor propondo as melhorias nos regulamentos 
com intuito de dar mais celeridade aos processos 
junto à Anvisa  

Jair Calixto

Diretor de Assuntos Técnicos e Inovação

sos, para a indústria cosmética, de produtos para 
saúde e de suplementos alimentares 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Janeiro

9/1 Grupo de Trabalho | Suprimentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

16/1 Reunião Consulta Pública nº 285/2017 – 

Prazos RDC 53/2015

 » Número de pessoas beneficiadas: 65

16/1 Treinamento Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

18/1 Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

18/1 Grupo de Trabalho | Integridade de Dados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

30/1 Grupo de Trabalho | Edital de Chamamento ICH

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

Fevereiro

7/2 Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

17/2 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

17/2 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

20/2 Grupo de Trabalho | Integridade de Dados

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

20/2 Grupo de Trabalho | Soluções Nasais – 

Portaria Anvisa nº 237

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

22/2 Reunião com Entidades do Setor 

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

23/2 Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas

 » Número de pessoas beneficiadas: 5
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23/2 Treinamento Auditores do Prêmio 

Sindusfarma Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 11

24/2 Reunião Consulta Pública nº 311/2017 

– Implantação do Sistema de Controle de 

Medicamentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 45

Março

27/3 Reunião com a Anvisa 

A convite do Sindusfarma, o gerente da GGFIS-
-Anvisa, Marcelo Vogler, e o gerente GGINP-An-
visa, Felipe Augusto Gomes, participaram de en-
contro com as empresas associadas para discu-
tir os procedimentos de inspeção do Sistema Na-
cional de Vigilância Sanitária (SNVS) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 204

6/3 Grupo de Trabalho | Integridade de Dados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

10/3 Grupo de Trabalho | Qualificação de 

Fornecedores

 » Número de pessoas beneficiadas: 5

10/3 Workshop Tecnologias da Informação e da 

Automação

 » Número de pessoas beneficiadas: 51

13/3 Reunião Consulta Pública nº 311/2017 

– Implantação do Sistema de Controle de 

Medicamentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

15/3 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

16/3 Reunião Consulta Pública nº 312/2017 – 

“Água para uso farmacêutico” da Farmacopeia 

Brasileira

 » Número de pessoas beneficiadas: 23

20/3 Grupo de Trabalho | Revisão da Proposta 

de Guia de Arquivos Mestres de Plantas da Anvisa 

 » Número de pessoas beneficiadas: 38

21/3 Treinamento dos Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 74

23/3 Treinamento dos Auditores do Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 16

Abril

27/4 Seminário sobre Compartilhamento de 

Áreas Produtivas – Sindusfarma

Pelo segundo ano consecutivo, o Sindusfarma 
realizou em Brasília um encontro para discutir o 
uso de instalações multipropósito e medidas para 
prevenir a contaminação cruzada na indústria 
farmacêutica  

 » Número de pessoas beneficiadas: 68 técni-
cos da Anvisa

3/4 Workshop Análise de Risco na Indústria 

Farmacêutica

 » Número de pessoas beneficiadas: 117

6/4 Treinamento Auditores Prêmio Sindusfarma 

de Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

8/4 Reunião Consulta Pública nº 129/2016 – 

Validação de Métodos Analíticos

 » Número de pessoas beneficiadas: 11

13/4 Grupo de Trabalho|Logística e Transporte

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

13/4 Grupo de Trabalho|Meio Ambiente

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

18/4 Treinamento Auditores Prêmio Sindusfarma 

de Qualidade 2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

25 e 26/4 Workshop Tendências Internacionais 

na Fabricação de Produtos Altamente Potentes 

em Instalações Multipropósito

 » Número de pessoas beneficiadas: 41

Maio

11/5 Grupo de Trabalho | Integridade de Dados

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

17/5 Reunião Comitê Rastreabilidade

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

17/5 Reunião Consulta Pública nº 129/2016 – 

Validação de Métodos Analíticos

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

18/5 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente 

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

18/5 Grupo de Trabalho | Logística Operacional

 » Número de pessoas beneficiadas: 14

Junho

2/6 Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

5 e 6/6 Workshop A Indústria Farmacêutica e a 

Era das Tecnologias Exponenciais – Indústria 4.0

 » Número de pessoas beneficiadas: 68

8/6 Reunião Rastreabilidade com Entidades

 » Número de pessoas beneficiadas: 11

8/6 Reunião Consulta Pública nº 343/2017 – 

Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem, 

bem como as Boas Práticas de Transporte de 

Medicamentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 78

9/6 Reunião com Entidades do Setor sobre 

Descarte de Medicamentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

13/6 Workshop Bioprocess Scientist Tour

 » Número de pessoas beneficiadas: 42

14/6 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 37

21/6 Reunião Consulta Pública nº 343/2017 – 

Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem, 

bem como as Boas Práticas de Transporte de 

Medicamentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 29

22/6 Grupo de Trabalho | Qualificação de 

Fornecedores Conjunta 

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

22/6 Consulta Pública nº 344/2017 – Sistema 

Nacional de Controle de Medicamentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 38

26/6 Grupo de Trabalho | Qualificação de 

Fornecedores Conjunta 

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

Julho

5/7 Consulta Pública nº 343/2017 – Boas 

Práticas de Distribuição e Armazenagem, 

bem como as Boas Práticas de Transporte de 

Medicamentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 73

7/7 Grupo de Trabalho | Guia sobre Revisão 

Periódica de Produtos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 73

11/7 Reunião Logística Reversa com Entidades 

do Setor 

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

12/7 Grupo de Trabalho | Logística Operacional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

17/7 Grupo de Trabalho | Suprimentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 9

20/7 Grupo de Trabalho | Guia Anvisa para 

Investigação de Resultados Fora de Especificação 

– FDE 

 » Número de pessoas beneficiadas: 59

Agosto

21/8 Workshop Aplicações Práticas de 

Nanotecnologia em Medicamentos

O presidente da Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto de Souza 
Ferreira, e a especialista em Regulação e Vigilân-
cia Sanitária da Coordenação de Equivalência Te-
rapêutica (Ceter/Gesef/GGMED) da Anvisa, Thais 
Corrêa Rocha, foram palestrantes do evento  

 » Número de pessoas beneficiadas: 18

2/8 Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

4/8 Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 7
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11/8 Reunião Consulta Pública Cadastro Técnico 

Federal Ibama

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

14/8 Reunião do Projeto para o Grupo Auditorias 

Compartilhadas de Fornecedores da Indústria 

Farmacêutica e Lançamento do Manual: 

Qualificação de Fornecedores

 » Número de pessoas beneficiadas: 80

15/8 Workshop Atualizações Técnicas e 

Regulatórias dos Excipientes Farmacêuticos

 » Número de pessoas beneficiadas: 61

16/8 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte

 » Número de pessoas beneficiadas: 10

18 e 19/8 Treinamento do Plano de Riscos 

conforme ICH9

 » Número de pessoas beneficiadas: 105

25/8 Reunião Grupo de Trabalho | Revisão do 

Livro Análise de Risco 

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

Setembro

21/9 Lançamento do Manual Integridade de 

Dados

 » Número de pessoas beneficiadas: 40

1/9 Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

4/9 Reunião Logística Reversa com Entidades 

do Setor 

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

14/9 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 11

14 e 15/9 Workshop Validação, Verificação e 

Transferência de Métodos Analíticos: A Nova 

Abordagem da RDC nº 166/2017

 » Número de pessoas beneficiadas: 113

26/9 Reunião Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

Outubro

6/10 Reunião Técnica: Anvisa e Sindusfarma

O evento contou com a presença do Dr  William 
Dib, diretor de Controle e Monitoramento Sanitá-
rios (Dimon), e a Dra  Mariângela Torchia do Nas-
cimento, gerente-geral (substituta) de Inspeção e 
Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa)  Foi apre-
sentada a nova estrutura da Gerência-Geral de 
Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS), o balan-
ço da situação atual das inspeções internacionais 
e nacionais, os projetos atuais e futuros da área, 
normas a serem publicadas e as consultas públi-
cas em andamento 

 » Número de pessoas beneficiadas: 140

2 e 3/10 Workshop Aplicação Prática de 

Ferramentas de Análise de Riscos em Processos 

Farmacêuticos 

O evento contou com o palestrante internacional 
Humberto Zardo, que orientou os profissionais so-
bre conceitos e apresentou a análise de risco sob o 
ponto de vista de aplicação prática nos processos  

 » Número de pessoas beneficiadas: 68

2 e 4/10 Reunião Mercosul na Anvisa

Durante a reunião foram discutidos temas rele-
vantes referentes a saneantes, cosméticos, Far-
macopeia, Boas Práticas de Fabricação na área 
farmacêutica, psicotrópicos e entorpecentes e 
produtos para saúde  

5/10 Simpósio Internacional U.S. Pharmacopeia 

– Brasil

O diretor de Assuntos Técnicos e Inovação do Sin-
dusfarma, Jair Calixto, foi palestrante do Simpó-
sio com o tema ‘Novas Perspectivas no Avanço da 
Qualidade de Medicamentos no Brasil�.

6/10 Reunião Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

9/10 Reunião com a CMED e Entidades do Setor 

sobre discussão de preços de medicamentos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 14

9/10 Reunião Grupo de Trabalho | Segurança da 

Cadeia 

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

10/10 Reunião Logística Reversa com Entidades 

do Setor

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

16/10 Workshop Soluções para Serialização, 

Rastreabilidade e Palestras Técnicas 

Rodada de apresentações sobre soluções tecno-
lógicas disponíveis no mercado para sistemas de 
rastreabilidade de medicamentos  A complexida-
de do processo de serialização foi um dos aspec-
tos ressaltados por Rodrigo Klein, líder em seria-
lização do Aché, e Leandro Oliveira, da Johnson & 
Johnson  Empresas Palestrantes: Optel, Laetus/
Ertec, Sunnyvale, Videojet, R&B Rastreabilidade, 
Sea Vision & Lixis, Antares Vision  

 » Número de pessoas beneficiadas: 97

18/10 Reunião com a FAPESP

Com a participação do presidente executivo, Nel-
son Mussolini, e do presidente da Academia Na-
cional de Farmácia, Lauro Moretto  O coordenador 
adjunto de Pesquisa e Inovação da Fapesp, Améri-
co Craveiro, falou do edital para financiar pesqui-
sas para o desenvolvimento de Inovação em Ma-
nufatura Avançada e dos principais programas de 
apoio à inovação tecnológica mantidos pela insti-
tuição: PIPE, PITE e CPE 

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

18/10 Reunião com a Anvisa –  Inspeções 

Nacionais e Internacionais de Boas Práticas de 

Fabricação e Não Conformidades. 

 » Número de pessoas beneficiadas: 83

23/10 Reunião com Auditores Prêmio 

Sindusfarma Qualidade 2018

 » Número de pessoas beneficiadas: 8

24/10 Workshop Tecnologia da Informação e 

Tecnologia da Automação

O objetivo foi o de apresentar os conceitos técni-
cos das áreas de Tecnologia da Informação e Tec-
nologia da Automação necessários para a condu-
ção da Validação de Sistemas Computadorizados  
O encontro contou com palestras dos especialistas 
Jozie Azevedo de Souza, da Boehringer, Rodrigo 
Murta, da Looqbox, e Silvia Martins, da Five Con-
sultoria 

 » Número de pessoas beneficiadas: 28

25/10 Reunião Grupo de Trabalho | Revisão 

do Livro de Qualificação de Fornecedores de 

Embalagem

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

25/10 Reunião com Agência Reguladora de Cuba 

A Diretoria de Assuntos Técnicos e Inovação e a as-
sociada Polar Técnica receberam na Sede do Sin-
dusfarma, representantes da Agência que apre-
sentaram as regulamentações da vigilância sa-
nitária do País  

26/10 Reunião com a Investe SP, Desenvolve SP 

E AD Diper Pernambuco

Com a participação do Presidente Executivo, Nel-
son Mussolini, as agências de desenvolvimento 
dos Estados de São Paulo e Pernambuco apresen-
taram seus programas de incentivos, financia-
mento e desenvolvimento de negócios para o se-
tor farmacêutico  

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

31/10 Grupo de Trabalho|Guia para Tratamento 

Estatístico da Validação Analítica

 » Número de pessoas beneficiadas: 58

31/10 Reunião Logística e Transporte – 

Estudos para elaboração de plano mestre de 

caracterização de Protocolo Cadeia Seca 

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

Novembro

6/11 Workshop Segurança da Informação

Com a participação do Presidente Executivo, Nel-
son Mussolini, o Sindusfarma reuniu especialistas 
no workshop “Sua Empresa Está Preparada para 
as Ameaças e Riscos Digitais?”, para orientar as 
empresas associadas sobre boas práticas de gestão 
e controle de informações em ambientes digitais 
cada vez mais conectados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 39

17/11 Mesa-Redonda Internacional 

A Diretoria de Assuntos Técnicos e Inovação re-
presentou o Sindusfarma no I Congresso Brasilei-
ro de Ciências Farmacêuticas, com o tema “Res-
ponsabilidade técnica, garantia da qualidade e 
qualified person: convergências e assimetria de 
responsabilidades”  
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9/11 Reunião Grupo de Trabalho | Segurança da 

Cadeia

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

14/11 Reunião Grupo de Trabalho | Suprimentos

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

14/11 Reunião Grupo de Trabalho | Logística e 

Transporte

 » Número de pessoas beneficiadas: 25

16/11 Reunião Consulta Pública nº 408/2017 

– Inclusão de código de barras padrão UDI/

IMDRF em etiquetas de rastreabilidade de stents 

cardiológicos, implantes de quadril e joelho. 

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

21/11 Reunião Grupo de Trabalho | Revisão 

do Livro de Qualificação de Fornecedores de 

Embalagem

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

24/11 Lançamento do Compêndio – Legislação 

Sanitária Aplicada às Boas Práticas de 

Distribuição

Participaram do evento Reinaldo Mastellaro, pre-
sidente do Sindicato do Comércio Atacadista de 
Drogas e Medicamentos, Correlatos, Perfumarias, 
Cosméticos e Artigos de Toucador no Estado de 
São Paulo (Sincamesp); e Nelson Mussolini, pre-
sidente executivo do Sindusfarma  O compêndio 
foi editado pelo Sincamesp, em parceria com o 
Sindusfarma e organizado pelo Prof  Lauro Mo-
retto, presidente emérito da Academia Nacional 
de Farmácia  

 » Número de pessoas beneficiadas: 45

27/11 Reunião Logística e Transporte – 

Estudos para elaboração de plano mestre de 

caracterização de Protocolo Cadeia Seca 

 » Número de pessoas beneficiadas: 4

29/11 Reunião Auditores Prêmio Qualidade 2018

 » Número de pessoas beneficiadas: 6

29/11 Reunião Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas

 » Número de pessoas beneficiadas: 16

30/11 e 1/12 Workshop Estudos de Estabilidade 

de Medicamentos 

O evento contou com palestrantes internacional 
e da Anvisa, que apresentaram estratégias como 
bracketing e matrizes, para obtenção da melhor 
compreensão dos fatores-chave que contribuem 
para o programa de estabilidade, incluindo práti-
cas de avaliação de dados para justificar uma data 
de expiração de produtos farmacêuticos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 74

Dezembro

1 e 2/12 Congresso Laftar em Lima-Peru

Jair Calixto representou o Sindusfarma como pa-
lestrante do Congresso 2017, com o tema: Desa-
fios e oportunidades na aplicação das diretrizes 
ICH na Indústria Farmacêutica da América Latina  

8/12 Fórum de Rastreabilidade Farmacêutica 

nos Estados Unidos 

O Pharmaceutical Traceability Forum, organiza-
do pelo IQPC, em Washington, contou com a par-
ticipação de grandes laboratórios e fornecedores 
de equipamentos de rastreabilidade  O diretor de 
Assuntos Técnicos e Inovação, Jair Calixto, repre-
sentou a entidade  

7/12 Reunião Grupo de Trabalho | Revisão 

do Livro de Qualificação de Fornecedores de 

Embalagem

 » Número de pessoas beneficiadas: 3

12/12 Reunião na Anvisa – Reunião na 32ª 

Dicol e participação no Comitê Temático de 

Especialidades Farmacêuticas da Farmacopeia 

Brasileira.

13/12 Lançamento Prêmio Sindusfarma de 

Qualidade 2018

Foram apresentados o Regulamento e 24 subca-
tegorias que compõem as 5 categorias que con-
correm ao Prêmio: 

1  Materiais, Equipamentos, Instrumentos e 
Serviços de Controle de Qualidade;

2  Máquinas e Equipamentos;
3  Prestadores de Serviços;
4  Matéria-Prima;
5  Material de Embalagem

 » Número de pessoas beneficiadas: 49

14/12 Reunião Grupo de Trabalho | Auditorias 

Compartilhadas

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

18/12 Reunião Logística Reversa com Entidades 

do Setor

 » Número de pessoas beneficiadas: 7

19/12 Reunião ABRAS – Associação Brasileira de 

Supermercados

O Sindusfarma e a associada Ativa Logística par-
ticiparam da I Reunião CPP – Comitê Permanente 
de Paletização, para tratar sobre inovações e es-
pecificações do modelo de governança do CPP e 
revisão das especificações do palete PBR  

19/12 Reunião Grupo de Trabalho | Logística e 

Transporte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

20/12 Reunião Grupo de Trabalho | Segurança 

da Cadeia

 » Número de pessoas beneficiadas: 3

D ESTAQ U ES

Grupo de Auditorias Compartilhadas

O principal destaque foi a criação do Grupo de Au-
ditorias Compartilhadas do Sindusfarma, no qual 
as auditorias em fornecedores da indústria (insu-
mos ativos, excipientes, máquinas, serviços, em-
balagens) serão compartilhadas entre um grupo 
de empresas signatárias de um acordo entre elas 

O Sindusfarma atuará como organizador e fa-
cilitador do grupo, dirimindo dúvidas e reduzindo 
eventuais conflitos  A atividade conta com total 
apoio da Anvisa, pois está em sintonia com os ob-
jetivos regulatórios e trará inúmeros benefícios às 
empresas, como: aumento no número de forne-
cedores qualificados, racionalização dos procedi-
mentos de auditorias, racionalização dos recursos 
destinados às auditorias (tanto para as empresas 
farmacêuticas, como para os próprios fornecedo-
res), padronização dos procedimentos de audito-
ria e, futuramente, melhoria na qualificação de 
fornecedores internacionais 

Seminário sobre Compartilhamento de Áreas 

Produtivas – Sindusfarma

O workshop Tendências Internacionais na Fabri-
cação de Produtos Altamente Potentes em Insta-
lações de Multipropósito reuniu especialistas da 
Roche, Merck, Novartis, Janssen e PharmaConsult 
US no auditório da Anvisa, em Brasília  O simpósio 
divulgou as discussões atuais na União Europeia 
e nos Estados Unidos sobre o compartilhamento 
de áreas produtivas, que permite flexibilizar a se-
gregação de áreas de produção para antibióticos, 
hormônios, citotóxicos e ativos altamente poten-
tes em instalações de multipropósito  

Reunião com a Anvisa –  Inspeções Nacionais e 

Internacionais de Boas Práticas de Fabricação e 

Não Conformidades. 

A gerente da Anvisa, Andrea Geyer, baseada em 
sua tese de doutorado, listou as 10 principais 
não conformidades nas inspeções de BPF  Tam-
bém destacou aspectos das atualizações da RDC 
nº 17/2010 e dos Guias de Boas Práticas de Fabri-
cação da Organização Mundial da Saúde (OMS)  
Esta apresentação das não conformidades em ins-
peções tem um papel altamente relevante como 
treinamento das empresas associadas 

Novas Responsabilidades da área

A área de Assuntos Técnicos e Inovação está in-
corporando a atuação no campo da inovação, das 
novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, 
dos mecanismos de fomento para inovação e do 
estreitamento de relacionamento com agências 
estaduais/federais de desenvolvimento de no-
vos negócios  Eventos e grupos de trabalho estão 
sendo criados para atender esta nova demanda e 
para 2018 muitos eventos neste campo serão apre-
sentados  Paralelamente, estamos publicando um 
novo Boletim, específico para cobrir as informa-
ções sobre este assunto 

Boletim de Inovação Farmacêutica

Boletim bimestral específico sobre Tecnologia da 
Ciência Farmacêutica, contemplando artigos, in-
formações, resoluções e notícias que visa divulgar 
e disponibilizar aos associados do Sindusfarma as 
novidades, inovações e tendências que afetam a 
indústria farmacêutica 
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N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS :

• Total de Pessoas Beneficiadas: 5 328
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 4 730
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 598

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

Os números apresentados demonstram que a 
equipe da Diretoria de Assuntos Técnicos e Inova-

ANVISA NO SINDUSFARMA 

Data Título ANVISA Nº participantes

27/mar

Reunião com a GGFIS/GGINP, 
realizada no Hotel Blue Tree, para 

apresentação sobre  inspeção do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

Marcelo Vogler, gerente da GGFIS/
Anvisa, Felipe Augusto Gomes, 

gerente GGINP-Anvisa
204

21/ago

Workshop com a presença da CETER/
GESEF/GGMED, realizada na Sede 

Sindusfarma, para apresentação sobre 
histórico e perspectivas da Nanotecnologia.

Thais Corrêa Rocha, especialista 
em Regulação e Vigilância Sanitária 

da Coordenação de Equivalência 
Terapêutica da Anvisa

18

06/out

Reunião Técnica com a presença da 
DIMON/GGFIS , realizada no World 

Trade Center, para apresentação 
do novo modelo da Dimon. 

Dr. William Dib, diretor de Controle e 
Monitoramento Sanitários (Dimon). Dra. 

Mariângela Torchia do Nascimento, 
gerente-geral (substituta) de Inspeção e 

Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa).

140

18/out

Reunião com a presença da GGMED/
DIARE , realizada na Sede Sindusfarma, 

para apresentação de Inspeções Nacionais 
e Internacionais de Boas Práticas de 

Fabricação e Não Conformidades.

Andrea Geyer, gerente substituta de 
Avaliação de Tecnologia de Pós-Registro 
de Medicamentos Sintéticos da Anvisa.

83

30/nov e 
1/dez

Workshop com a presença da GEPRE/
GGMED, realizada na Sede Sindusfarma, 

para apresentação Estudos de Estabilidade 
– Requisitos Regulatórios no Brasil.

Raphael Sanches Pereira, Especialista em 
Regulação e Vigilância Sanitária da Anvisa.

74

Total 519

WORKSHOPS

Data Título 
Nº Pessoas 

Beneficiadas

10/mar Tecnologias da Informação e da Automação 51

03/abr Análise de Risco na Indústria Farmacêutica 117

25 e 26/abr
Tendências Internacionais na Fabricação de Produtos 

Altamente Potentes em Instalações Multipropósito
41

5 e 6/jun A Indústria Farmacêutica e a Era das Tecnologias Exponenciais – Indústria 4.0 68

13/jun Bioprocess Scientist Tour 42

15/ago Atualizações Técnicas e Regulatórias dos Excipientes Farmacêuticos 61

21/ago Aplicações Práticas de Nanotecnologia em Medicamentos 18

14 e 15/set
Validação, Verificação e Transferência de Métodos 
Analíticos: A Nova Abordagem da RDC nº 166/17

113

2 e 3/out
Aplicação Prática de Ferramentas de Análise de 

Riscos em Processos Farmacêuticos
68

16/out Serialização, Rastreabilidade e Palestras Técnicas 97

24/out Tecnologias da Informação e da Automação 28

6/nov Segurança da Informação 39

30/nov e 1/dez Estudos de Estabilidade de Medicamentos 74

TOTAL 817

GRUPOS DE TRABALHOS 

Título Nº Pessoas Beneficiadas

Auditorias Compartilhadas 23

Edital de Chamamento ICH 27

Guia Anvisa para Investigação de Resultados Fora de Especificação – FDE 75

Guia para Tratamento Estatístico da Validação Analítica 58

Guia sobre Revisão Periódica de Produtos 103

Integridade de Dados 58

Logística Operacional 71

Meio Ambiente 13

Revisão da Proposta de Guia de Arquivos Mestres de Plantas da Anvisa 38

Revisão do Livro Análise de Risco  12

Revisão do Livro de Qualificação de Fornecedores de Embalagem 6

Segurança da Cadeia 37

Soluções Nasais – Portaria Anvisa nº 237 13

Suprimentos 30

Total 564

CONSULTAS PÚBLICAS

Data Título Nº Pessoas Beneficiadas

16/jan CP nº 285/2017 – Prazos RDC 53/2015 65

24/fev CP nº 311/2017 – Implantação do Sistema de Controle de Medicamentos 45

16/mar CP nº 312/2017 – “Água para uso farmacêutico” da Farmacopeia Brasileira 23

13/mar CP nº 311/2017 – Implantação do Sistema de Controle de Medicamentos 6

17/mai CP nº 129/2016 – Validação de Métodos Analíticos 19

22/jun CP nº 344/2017 – Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 38

05/jul
CP nº 343/2017 – Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem, 

bem como as Boas Práticas de Transporte de Medicamentos.
78

11/ago CP Cadastro Técnico Federal Ibama 8

16/nov
CP nº 408/2017 – Inclusão de código de barras padrão UDI/IMDRF em etiquetas 

de rastreabilidade de stents cardiológicos, implantes de quadril e joelho.
4

TOTAL 286

ção atingiu os objetivos da entidade, com o cum-
primento de prazos relativos às consultas públi-
cas, os esforços destinados à atualização das legis-
lações, o atendimentos aos associados, a agenda 
de reuniões internas e externas e a interação com 
as diversas áreas da Anvisa  

Foi realizado o atendimento de 904 solicitações 
de Declaração, 504 encontros e reuniões com nos-
sos Associados e Empresas Nacionais e Interna-
cionais e 950 participantes nas Plenárias  
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M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

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 ativi-
dades do setor  

A interlocução com os entes de Governo, em 
todos os níveis, é outra tarefa desenvolvida com 
persistência pela Diretoria de Mercado e Assuntos 
Jurídicos, em assuntos como Substituição Tribu-
tária, Convênios ICMS, Impostos Federais, Reso-
luções da CMED, entre outros 

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

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

Por fim, coordena e supervisiona a área Jurídi-
co-Trabalhista no acompanhamento da atualiza-
ção da legislação trabalhista, demandas advindas 
do Ministério Público, poder Judiciário, Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, entre outras, além das 
questões referentes à Saúde e Segurança do Tra-
balho, às Negociações Coletivas e às relacionadas 
a Recursos Humanos 

O B J E T I VO S

Produção de informações úteis e confiáveis sobre 
as atividades e o desempenho da Indústria Farma-
cêutica representa prioridade e o objetivo maior 
da Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos 

P Ú B L I CO -A LVO

Profissionais das áreas de Economia, Jurídico, Fi-
nanças, Tributos, Farmacoeconomia 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Fevereiro

20 e 21/02 Workshop: Técnicas de Negociação e 

Administração de Conflitos internos e externos. 

Teve como objetivo preparar os profissionais para 
negociar e administrar os conflitos que afetam a 

satisfação dos clientes internos ou externos, bem 
como demonstrar como selecionar o estilo mais 
apropriado de negociação para cada tipo de situa-
ção, além de realizar um autoinventário de estilos 
dos participantes 

Ministrado por: Vera Lúcia Vieira 
 » Número de pessoas beneficiadas: 17

Março

13/03 Workshop: Aplicação do NCPC na Justiça 

do Trabalho

Neste workshop foram apresentados os principais 
conflitos entre o novo CPC e o processo do trabalho, 
tais como: Aplicação subsidiária do CPC na Justiça 
do Trabalho – Artigo 769 da CLT; Princípios do Di-
reito do Trabalho no novo CPC; Mudança no prin-
cípio do contraditório;  Recursos na Justiça do Tra-
balho; As aplicações da reforma do Processo Civil 
no Processo de Execução na Justiça do Trabalho 

Ministrado por: Raul Vicente Rossoni Junior 
(Albino Advogados Associados) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 05

15/03 Apresentação do Sistema SAMMED 2017 

– Sistema de Acompanhamento do Mercado de 

Medicamentos

Utilizado para o preenchimento do relatório de 
comercialização, visando o reajuste de preços dos 
medicamentos ocorrido em 31 de março de 2017  
Estiveram presentes Técnicos da Anvisa/CMED, 
como também Sr  Leandro Pinheiro Safatle, secre-
tário-executivo da Câmara de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos (CMED) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 135

Abril

25/04 Workshop: Gestão Eficaz do Tempo 

Este workshop teve o objetivo de preparar os pro-
fissionais para administrar o tempo nas empre-
sas de forma eficaz, maximizando os resultados 
de seu trabalho e equilibrando-o com os outros 
diversos papéis desempenhados  Realização de 
um autoinventário para facilitar a gestão do tem-
po (profissional, pessoal, familiar e social), bem 
como a detecção de oportunidades de mudanças 
e melhorias pessoais e profissionais 

Ministrado por: Vera Lúcia Vieira 
 » Número de pessoas beneficiadas: 16

Diretoria de Mercado 
e Assuntos Jurídicos

O presente relatório refere-se às principais ativi-
dades desenvolvidas pela Diretoria de Mercado e 
Assuntos Jurídicos no exercício de 2017 

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 Treina-
mentos realizados, cujo objetivo fundamental foi 
o de levar aos profissionais da área fiscal, tributá-
ria, trabalhista e econômica informações atuali-
zadas e esclarecimentos sobre a forma de imple-
mentá-las nas empresas 

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

Destaca ainda, as demandas levadas aos ór-
gãos do Poder Judiciário e a realização dos tra-

balhos institucionais na defesa dos interesses 
dos associados 

O conhecimento e acompanhamento tanto da 
regulamentação econômica do setor de medica-
mentos, como da legislação tributária, trabalhis-
ta e de toda a movimentação que envolve a área 
de atuação da Diretoria de Mercado e Assuntos 
Jurídicos, tornaram-se um diferencial importan-
te, colocando o Sindusfarma como uma das mais 
importantes Entidades representativas do setor 
farmacêutico no Brasil 

Ao final, registra-se a imprescindível participa-
ção dos profissionais das áreas técnicas das empre-
sas associadas, no trabalho que desenvolveram, es-
pecialmente nos Grupos Temáticos de Tributos, Co-
missão de Economia, Jurídico Estratégico, Jurídico 
-Trabalhista e Doenças Raras e Negligenciadas  E, 
claro, o apoio absoluto e competente da equipe téc-
nica desta Diretoria, sem o qual nada seria possível 

Bruno Cesar Almeida de Abreu

Diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Maio

24/05 Workshop: Fiscalização Tributária e Novo 

Cenário Eletrônico 

Este Workshop teve como objetivo apresentar o 
novo cenário eletrônico das fiscalizações tribu-
tárias apontando os procedimentos que devem 
ser adotados diante do início de uma fiscalização 
e identificando os direitos e deveres assegurados 
ao Contribuinte, assim como a adequada condu-
ção do período fiscalizatório 

Ministrado por: Bruno Henrique Coutinho de 
Aguiar e Daniela Floriano (Rayes & Fagundes Ad-
vogados Associados)

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

24/05 Workshop: Impactos da Terceirização – 

Lei 13.429/2017

Este workshop teve o objetivo de apresentar como 
funcionará a terceirização de serviços e esclare-
cer o que muda com a nova legislação  O antes e 
depois da Súmula 331 do TST e quais as atividades 
que podem ser terceirizadas e a responsabilidade 
das empresas tomadoras de serviços, os requisitos 
mínimos exigidos para as empresas prestadoras 
de serviços e a responsabilidade das condições de 
higiene e segurança do trabalho   

Ministrado por: Raul Vicente Rossoni Junior 
(Albino Advogados Associados) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 37

Junho

26/06 Workshop: A minirreforma trabalhista e 

suas principais mudanças e impactos

Este workshop teve como objetivo a apresenta-
ção das principais alterações da CLT e a flexibili-
zação das relações trabalhistas  O que altera com 
a prevalência do negociado sobre o legislado, as 
alterações do trabalho temporário e a terceiri-
zação de serviços, a extinção da obrigatoriedade 
da contribuição sindical e alterações das regras 
processuais 

Ministrado por: Raul Vicente Rossoni Junior 
(Albino Advogados Associados) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 14

Agosto

22/08 Workshop: Análise de Margens & 

Impostos

Este workshop teve como objetivo abordar de for-
ma direta e prática as principais normas fiscais 
envolvidas na comercialização de produtos far-
macêuticos em âmbito nacional bem como o cál-
culo da margem de contribuição nas cadeias de 
distribuição 

Ministrado por: Nelson Bruxellas Beltrame, 
Graduação e Pós-graduação em Eng  de Produ-
ção e Gerência de Operações; professor em cursos 
de MBA, Pós-graduação e Educação Executiva na 
FIA, FIPECAFI e FGV 

 » Número de pessoas beneficiadas: 50

Outubro

09/10 Reunião CMED sobre a CP 01, de 31 de 

agosto de 2017

A reunião teve o intuito de tratar da proposta de 
Resolução que dispõe sobre o processo adminis-
trativo para apuração de infrações e aplicação de 
penalidades decorrentes de condutas que infrin-
jam as normas reguladoras do mercado de me-
dicamentos  Tivemos a presença do Sr  Leandro 
Safatle 

 » Número de pessoas beneficiadas: 72

24/10 Workshop: Reforma Trabalhista Lei 

13467/2017

Este workshop teve como objetivo apresentar as 
primeiras impressões acerca da promulgação da 
Reforma Trabalhista, no meio empresarial e jurí-
dico; Os impactos da Reforma Trabalhista no Di-
reito Empresarial; As alterações e as novas moda-
lidades de Contrato de Trabalho; Os impactos da 
Reforma Trabalhista na dinâmica do Contrato de 
Trabalho e nas Rescisões Contratuais; Os impac-
tos da Reforma Trabalhista na Jornada de Traba-
lho; Os impactos da Reforma  Trabalhista no Di-
reito Coletivo/Relações Sindicais e os impactos 
da Reforma Trabalhista no Direito Processual do 
Trabalho 

Ministrado por:  Pedro Guilherme Kreling Van-
zella

 » Número de pessoas beneficiadas:62

O F Í C I O S  E L A B O RA D O S  E M  2 0 17

• Ofício encaminhado à Secretaria da Receita 
Federal, para questionar sobre o correto en-
tendimento das alíneas “a”, “b”, “c” do inci-
so II do artigo 291 do RIR, se devem ser inter-
pretadas como alternativas, bastando a obten-
ção de um dos laudos referidos no Ofício para 
que se possa incluir no custo de produção dos 
bens vendidos os valores relativos à perdas de 
estoque por deterioração, como também se é 
correto o entendimento de que a apresenta-
ção de laudo emitido pela Anvisa ou pelo órgão 
local de vigilância sanitária por ela indicado, 
especificando e identificando as quantidades 
de medicamentos de uso geral destruídas ou 
inutilizadas (bem como as razões desta provi-
dência), permite aos associados do Consulen-
te a inclusão do valor de tais perdas no cálculo 
de seus custos de produção, suprindo a neces-
sidade de manifestação prévia de Autoridade 
Fiscal, ainda que se tratem de medicamentos 
não controlados;

• Ofício encaminhado ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ) solicitando es-
clarecimento a respeito dos dados a serem im-
putados no campo nº 152ª do Grupo K no novo 
leiaute da NF-e, determinando-se qual das iden-
tificações (Código de produto Anvisa ou núme-
ro de registro CMED) deve ser informada pelo 
contribuinte;

• Encaminhado à Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo (SEFAZ) Ofício informando que 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE) concluiu 
o trabalho de pesquisa referente ao “Cálculo do 
desconto médio dos preços de venda de medica-
mentos”  A referida pesquisa visa atender aos 
termos do item (b), do inciso I do artigo 2º da 
Portaria CAT 149, de 14/12/2015;

• Ofício encaminhado ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ), no qual o Sindus-
farma pede vênia para expor argumentos que 
demonstrem que a ação civil pública (Processo 
0334903-24 2016 8 19 0001), foi proposta ape-
nas para impedir que o Rio de Janeiro conceda 
incentivos fiscais de forma unilateral, não ha-
vendo óbices para que sejam aprovados Convê-
nios no âmbito do CONFAZ;

• Ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo (SEFAZ), para demonstrar 

a inadequação da resposta à consulta tributá-
ria nº 13 090/2016 ao preenchimento da lacu-
na apontada, comprovando assim a necessidade 
de adequação da legislação aplicável, no sentido 
de alterar o teor do inciso II do art  456 do RI-
CMS-SP na forma mencionada, resguardando-
se os interesses dos contribuintes deste Estado 
e dos associados;

• Ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda 
do Estado de Sergipe, para apontar a necessi-
dade de adequação da legislação interna do Es-
tado de Sergipe, no sentido de garantir o pleno 
cumprimento das disposições insertas no Con-
vênio CONFAZ ICMS nº 29/90, resguardando-
se os interesses dos contribuintes deste Estado 
e dos associados;

• Ofício encaminhado ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ) solicitando in-
clusão de medicamentos/princípios ativos à 
lista do anexo Único do Convênio ICMS 162/94 
– Medicamentos destinados ao tratamento de 
câncer;

• Ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda 
do Estado do Ceará, para apontar a necessidade 
de adequação das práticas de fiscalização em 
barreiras, para que as isenções ou benefícios 
fiscais de ICMS aplicáveis a medicamentos se-
jam respeitadas, como os Convênios ICMS nºs 
162/94, 87/02 e a Instrução Normativa 12 SE-
FAZ de 2014, evitando-se apreensões desneces-
sárias de mercadorias sob a exigência de reco-
lhimento de imposto indevido;

• Ofício encaminhado à FIESP solicitando a cola-
boração para que seja apresentada ao CONFAZ 
a necessidade de regulamentação da base de 
cálculo do ICMS-ST, ante o disposto na cláusula 
décima terceira do Convênio ICMS nº 52/2017, 
para que reste claro que os índices ou referen-
ciais atualmente adotados nos medicamentos 
já incluem o valor do ICMS-ST em sua própria 
base de cálculo, ou ainda, para que os índices 
ou referenciais a serem utilizados no futuro 
reflitam essa realidade, evitando-se a dupla 
tributação, como também, solicita a colabo-
ração para que seja apresentado às autorida-
des fazendárias um pleito para a ampliação 
da vacância do Convênio ICMS nº 52/2017, a 
fim de que as empresas de uma forma geral, 
dentre elas as associadas do Sindusfarma, te-
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R ES U LTA D O S  O BT I D O S

Como descrito neste relatório, o ano de 2017 foi 
bastante produtivo para as atividades da Direto-
ria de Mercado e Assuntos Jurídicos 

O maior desafio foi a ampliação de seus resul-
tados qualitativos e quantitativos, mantendo, no 

Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos 

Número total de participantes nos eventos/reuniões — Períod: 2005 a 2017

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

2005

566

2006

317

2008

628

2010

852

2012

1424

2014

919

2007

378

2009

786

2011

1060

2013

1187

2015

1311

2016

1396

2017

1536

mínimo, a qualidade dos serviços prestados às 
empresas associadas, a confiabilidade e atuali-
dade das informações disponibilizadas, a promo-
ção dos eventos, como também poder traduzir em 
pleitos os anseios de nossa coletividade de uma 
forma geral 

A P R ES E N TAÇÃO

Neste relatório vocês irão encontrar as principais 
ações e atividades desenvolvidas pela Área Sindi-
cal Trabalhista durante o ano de 2017 como: Pa-
lestras; Reuniões Plenárias, Workshops, Negocia-
ções Coletivas de Trabalho, Seminários de Gestão 
de Saúde e Segurança no Trabalho, Acompanha-
mento do Processo de Inclusão de PCDs, PAP – Pro-
grama de Apoio Profissional, XI Jogos Sindusfar-
ma, Prêmios: IX Edição do Prêmio Excelência em 
Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho e VIII 
Edição do Prêmio Bumerangue – T&D e R&S 

O ano de 2017 continuou sendo de muitos de-
safios  Destacamos a continuidade das discussões 
sobre a implantação do Sistema de Escrituração 
Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-
rias e Trabalhistas (e-Social)  Sendo a sua imple-
mentação alterada pelo Comitê Gestor do eSocial 
em 29 de novembro de 2017,  esse novo calendá-
rio divide as empresas que terão a obrigatorieda-
de em 3 grupos e sua implantação terá cinco fa-
ses a partir de janeiro de 2018  Foram realizadas 
em 2013 – 2 reuniões, 2014 – 5 reuniões, em 2015 
– 3 reuniões, 2016 – 6 reuniões e 2017 mais 8 reu-
niões, sendo também enviado diversas informa-
ções e notícias aos associados  

Não podemos deixar de mencionar as nego-
ciações coletivas de trabalho realizadas durante 
2017, quando foram discutidas somente as cláu-
sulas econômicas das respectivas convenções vi-
gentes referentes à Fetquim/CUT, Fequimfar/

Força Sindical e Sinfar (Farmacêuticos), esse fato 
se deve pela estagnação e agravamento da crise 
econômica no Brasil  Quanto ao Sinprovesp (Pro-
pagandistas) foram discutidas somente as cláu-
sulas econômicas, conforme previsto na CCT 
2016/2017   

Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta 
Gerência trabalhou ativamente na NR 12 – Máqui-
nas e Equipamento durante 2016, acompanhando 
às alterações nos anexos IV, XI e XII, novas Notas 
Técnicas (números 253 e 254) expedidas pelo Mi-
nistério do Trabalho e também enviando suges-
tões e informações para FIESP e CNI (Confedera-
ção Nacional da Indústria) referente aos impactos 
da Consulta Nacional: Anexo V (Motocicletas) da 
NR 16 (Periculosidade) e no Senado Federal  –  PDS 
43/2015, que susta a aplicação da Norma Regula-
mentadora 12 (NR 12) do Ministério do Trabalho, 
que trata da Segurança no Trabalho em Máquinas 
e Equipamentos  Em 2017 mantivemos esse tra-
balho juntamente com a FIESP debatendo, discu-
tindo e propondo adequações 

Na área Trabalhista a CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho – foi profundamente alterada 
pela lei 13 467/17 – a chamada Reforma Trabalhis-
ta  Com a nova lei se abre um horizonte de mais 
segurança jurídica e cooperação, proporcionando 
a melhoria do ambiente de negócios, o que contri-
buirá com o crescimento econômico, benefician-
do as empresas, os empregados, enfim, o Brasil  

Gerência de Relações  
Sindicais Trabalhistas

nham tempo hábil para as modificações sis-
têmicas e cadastrais necessárias ao adequado 
cumprimento 

• Ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda do 
Estado de são Paulo (SEFAZ) sobre a possibilida-
de de aplicação da norma de isenção de ICMS 
nas operações de aquisição do produto DOCE-
TAXEL anidro;

• Ofício encaminhado ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ) solicitando escla-
recimento com relação à correta interpretação 
da cláusula décima terceira do Convênio ICMS 
nº 52/2017, em alguns termos 

G R U P O S  D E  T RA BA L H O S  E  CO M I S S Õ ES

Comissão de Economia 176 participantes

Grupo de Trabalho de Tributos 437 participantes

Grupo de Trabalho Doenças Raras  
e Negligenciadas

38 participantes

Jurídico Trabalhista 261 participantes

Comitê Estratégico Jurídico 83 participantes

N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS :

• Total de Pessoas Beneficiadas: 1 536
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 1 422
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 114
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cina ocupacional; desenvolver ações no sentido 
de instrumentalizar os técnicos, quanto aos EPIs 
defeituosos, bem como conscientizar os colabora-
dores da importância do uso desses equipamen-
tos; acompanhar as alterações nas normas regula-
mentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
e demais regulamentações pertinentes 

Em 2017 o Sindusfarma manteve a parceria 
com a 3M do Brasil com o intuito de realizar trei-
namentos, palestras e visitas à sede da empresa 
em Sumaré-SP, visando atualizar os profissio-
nais de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho 
da Indústria Farmacêutica, no desenvolvimento 
de seus programas de proteção ao trabalhador  
Foram realizados dois Workshops: 1 – Treinamen-
to Proteção Respiratória; 2 – Treinamento NR 33 
– Espaços Confinados 

P Ú B L I CO -A LVO

As atividades realizadas se destinam aos colabo-
radores das áreas de Recursos Humanos, jurídica 
e saúde e segurança do trabalho 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Fevereiro

07/02 Reunião de Administração de Pessoal

O tema principal abordado nessa reunião foi as 
“Últimas alterações da legislação referentes aos 
benefícios por incapacidade – auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez”, mencionando os 
seguintes tópicos:
• Portaria MDSA Nº 152, de 25 de Agosto de 2016;
• Medida Provisória N° 767, de 2017;
• Instrução Normativa nº 77 Seção VI do auxílio-

doença, art 300 a 339;
• Observações sobre a PEC nº 287/2016, reforma 

da Previdência 
Ministrante: Claudecir da Silva (INSS) 

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

Fevereiro

14/02 Workshop Segurança do Trabalho – 

Treinamento Proteção Respiratória

 O objetivo deste evento foi esclarecer dúvidas 
com relação aos cuidados essenciais para Prote-
ção Respiratória e promover a integração entre 
os profissionais de Segurança do Trabalho e Saú-
de Ocupacional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 25

23/02 Reunião Grupo de Trabalho NRs

O enfoque deste Grupo é discutir e revisar os Ma-
nuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam 
sobre as Normas Regulamentadoras do Trabalho 
Discutida a NR 15, sobre Atividades e Operações 
Insalubres, e elaborado um modelo de checklist 
de auditoria 

 » Número de pessoas beneficiadas: 05

Março

09/03 Entrega de Pauta – Fequimfar e Fetquim

20/03 Reunião GFARH

Reunião destinada ao grupo de Recursos Huma-
nos das empresas, na qual tivemos a apresentação 
da empresa Astellas sobre “Well Being & Work Life 
Balance: práticas de qualidade de vida”, incluin-
do Home Office e programa  Woman in Action 
de diversidade  Em seguida, o gerente Relações 
Sindicais Trabalhistas promoveu o lançamento 
do Prêmio Bumerangue e GST 

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

22/03 Lançamento do Prêmio e Workshop 

Segurança do Trabalho: “Transporte de Produtos 

Perigosos”

Divulgação oficial do Regulamento do Prêmio Ex-
celência em Gestão de Saúde e Segurança do Tra-
balho 2017  Apresentação das atualizações conti-
das na Resolução ANTT nº 5 232/2016 sobre trans-
porte terrestre de produtos perigosos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 21

24/03 Reunião da Comissão de Negociação

Reunião teve como objetivo analisar a pauta de 
reivindicações apresentadas pelos sindicatos dos 
empregados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 16

27/03 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

O enfoque deste GT é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saú-
de Ocupacional do eSocial  Nesta reunião foram 
discutidos os impactos do eSocial 

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

A atuação do Gerente de Relações Sindicais Tra-
balhistas do Sindusfarma, Arnaldo Pedace, no Gru-
po de Trabalho Negocial – DESIN/FIESP, referen-
te a Reforma Trabalhista, debatendo as possíveis 
adequações na Convenção Coletiva de Trabalho   

Merece destaque a participação do Gerente de 
Relações Sindicais Trabalhistas do Sindusfarma, 
Arnaldo Pedace, na reunião plenária de execu-
tivos de sindicatos na FIESP realizada no dia 11 
de maio de 2017, apresentando a pratica sindical 
“Conciliação Voluntária de Divergências”, ven-
cedora em 1° lugar no Prêmio Melhores Práticas 
Sindicais de 2016 da FIESP 

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 Sindicais para 
o Banco de Boas Práticas, das 438 avaliadas, que 
tem como objetivo reconhecer e disseminar prá-
ticas inovadoras de Sindicatos Industriais  O Sin-
dusfarma foi contemplado com quatro práticas, 
conforme apresentamos abaixo: 
• Comunicação e relacionamento – Boa prática 

"Prêmio Melhores Práticas em Gestão de Saúde 
e Segurança no Trabalho"

• Negociação coletiva – Boa prática "Conciliação 
voluntária de divergências"

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

• Prestação de serviços – Boa prática "Programa 
de Inclusão Social – Pessoas com Deficiência 
(PCD)”
As previsões de crescimento da econômica bra-

sileira para 2018 são mais otimistas, apesar da 
crise política que está ocorrendo em nosso país  
Tudo indica que o pior já passou, o desemprego 
deverá ter uma pequena queda, o Banco Central 
prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) vai cres-
cer 2,5% , a inflação em torno de 3,0% a 3,5%, abai-
xo da meta do governo (4,5%), o dólar deve ficar 
em R$ 3,60 e a taxa básica de juros da economia, 
a Selic, em 7% ao ano 

Como não houve crescimento do PIB em 2016, 
o reajuste do salário mínimo de 2018 levará em 
conta apenas a taxa do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) deste ano, conforme fór-
mula de reajuste criada em 2011 e que vigorará 
até 2019  Esse indicador de inflação será mais bai-

xo do que o Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), porque tem peso maior nos itens de 
alimentação, portanto, o ano de 2018 será mais 
um ano de ganhos reais modestos nos salários  
As categorias que irão fechar Convenção Coleti-
va de Trabalho no primeiro trimestre encontrarão 
dificuldades nas negociações salariais, uma vez 
que, e a inflação está em patamares muito baixos  

O ano de 2017 foi um ano de reformas impor-
tantes e que terão forte impacto sobre a econômi-
ca no decorrer dos próximos anos, como a lei do 
Teto de Gastos Públicos, a Reforma Trabalhista e 
a nova lei da Terceirização 

Arnaldo Pedace

Gerente de Relações Sindicais Trabalhistas

M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

Fazer com que as negociações coletivas ocorram 
de forma satisfatória para as empresas  Realizar 
reuniões mensais para os grupos de trabalho com 
a finalidade de analisar e discutir questões que 
dizem respeito à legislação trabalhista, tornando 
acessível as imposições das normas que incidem 
sobre a atividade das empresas na área de Recur-
sos Humanos  Conduzir o programa integrado de 
Gestão e Boas Práticas de Segurança no Ambiente 
de Trabalho Sindusfarma (GST) 

O B J E T I VO S

A área Sindical Trabalhista tem como objetivos: 
analisar as Leis, Projetos de Lei, Portarias e infor-
mativos diários editados por órgãos oficiais, pres-
tação de assessoria preventiva sobre inovações 
legais e jurisprudenciais ou doutrinárias na área 
do Direito do Trabalho; representação do SINDUS-
FARMA nas negociações das convenções, acordos 
ou dissídios coletivos com os sindicatos dos traba-
lhadores; assessoramento às empresas associadas 
em questões relativas à aplicação da legislação 
trabalhista/previdenciária vigente 

A Gestão e Boas Práticas de Segurança no Am-
biente de Trabalho (GST- Sindusfarma) tem como 
objetivos: realizar eventos para esclarecimento 
e atualização dos profissionais da área, propor-
cionando  aos participantes dos eventos a troca 
de experiências e oportunidade de adquirir no-
vos conhecimentos na área; debater assuntos da 
legislação voltada à segurança, higiene e medi-



S I N D U S FA R M A  Relatório anual de atividades 2017

82 83

Diretorias 

SINFAR (Farmacêuticos)

REAJUSTE SALARIAL
Salários de até R$ 8 300,00: 5%
Salários acima de R$ 8 300,00: R$ 415,00 (au-

mento fixo)

07/04 Assinatura CCT: Sinprovesp

10/04 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saú-
de Ocupacional do eSocial 

Foram definidos os modelos de análise de ris-
cos, feita a apresentação e revisão das áreas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 09

19/04 Reunião de Heads de RH

Essa reunião é destinada aos diretores de Recur-
sos Humanos  A palestra “O Ciclo Virtuoso da Ino-
vação" foi ministrada pelo Dr  Lauro Moretto, pre-
sidente da Academia Nacional de Farmácia e as-
sessor do Sindusfarma 

 » Número de pessoas beneficiadas: 03

24/04 Workshop Segurança do Trabalho: eSocial 

atualizações e obrigações

O objetivo deste evento foi demonstrar a sistemá-
tica do eSocial, avaliar e analisar os impactos e al-
terações que ocorrerão em razão da implantação 
deste novo sistema, com foco em Saúde e Segu-
rança do Trabalho e discutir e debater o assunto 
com especialistas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 22

Maio

04/05 Assinatura CCT: FIP

16/05 Grupo de Trabalho de Convenção Coletiva 

de Trabalho

Tem como objetivo o ajuste de redação das cláusu-
las das Convenções Coletivas de Trabalho  A ideia 
do GT é que seja realizada a melhoria da redação 
considerando os aspectos gramaticais e aplicabi-
lidade das cláusulas  Nessa reunião foram estabe-
lecidas as regras do grupo e se iniciou o trabalho 
posteriormente, quando o GT elencou as princi-
pais cláusulas da CCT firmada com Sinprovesp e 
FIP que serão objeto de revisão 

 » Número de pessoas beneficiadas: 08

19/05 Assinatura CCT: Sindicatos filiados à FIP

29/05 Palestra eSocial e Tributação de 

Benefícios – Receita Federal

A palestra teve como objetivo tirar as dúvidas e in-
formar as empresas sobre os novos procedimen-
tos com o início do eSocial, a tributação sobre be-
nefícios concedidos pela empresa e o eSocial  O 
palestrante Valter Shimidu divulgou uma pes-
quisa que tem por objetivo nortear os executivos 
e áreas impactadas das empresas para o cenário 
atual e os principais desafios a serem percorridos 
para o atendimento destas obrigações, e, a médio 
prazo, poderão ser percebidos os ganhos de tais 
adequações no dia a dia da própria organização, 
com processos mais estruturados e formalizados, 
mudança de cultura ou, ainda, com informações 
mais consistentes e confiáveis que poderão aju-
dá-los na tomada de decisões estratégicas para 
o negócio 

 » Número de pessoas beneficiadas: 30

29/05 Reunião Grupo de Trabalho NRs

O enfoque deste GT é discutir e revisar os Manuais 
de Boas Práticas de Segurança e Medicina do Tra-
balho na Indústria Farmacêutica que tratam das 
Normas Regulamentadoras do Trabalho  Foram 
discutidas e revisadas as normas e elaborado os 
checklist para as NR 02; NR 04; NR 08; NR 05; NR 
09; NR 14; e NR 26 

 » Número de pessoas beneficiadas: 07 

Junho

05 e 12/06 Auditoria Prêmio Bumerangue

As empresas participantes do Prêmio apresenta-
ram seus projetos aos auditores, para atribuição 
de notas e classificação 

13/06 GT de Convenção Coletiva de Trabalho

A reunião foi aberta pelo gerente Arnaldo Pedace, 
que ressaltou a ausência dos demais participantes 
do grupo  Desta forma, considerando que apenas 
compareceu um representante de empresa, não 
foi possível dar continuidade à reunião 

Considerando este cenário, foi sugerido ques-
tionar os demais participantes se pretendem con-
tinuar no grupo ou ainda se podem indicar al-
guém para realizar os trabalhos propostos 

28 e 30/03 Negociação Coletiva – Fequimfar e 

Fetquim

Essa negociação teve como objetivo analisar a 
pauta de reivindicações apresentadas pelos sin-
dicatos dos empregados 

29/03 Negociação Coletiva – FIP

Essa negociação teve como objetivo analisar a 
pauta de reivindicações apresentadas pelos sin-
dicatos dos empregados 

31/03 Negociação Coletiva – Sinprovesp

Essa negociação teve como objetivo analisar a 
pauta de reivindicações apresentadas pelos sin-
dicatos dos empregados 

Abril

Assinatura das Convenções Coletivas de Trabalho 

– 2017

FETQUIM (CUT) e FEQUIMFAR

O Sindusfarma e a Fequimfar firmaram no dia 
10/4 a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019  
A data de vigência do acordo foi 1º de abril 

Em 11/4, Sindusfarma e Fetquim assinaram a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 

Para os profissionais filiados à Fetquim/CUT e 
à Fequimfar, o índice de reajuste foi de 5%, com 
teto de R$ 8 300,00 

A Convenção tem as seguintes bases:
REAJUSTE SALARIAL: 5% para os salários  Teto de 
R$ 8 300,00  Acima desse valor, fixo de R$ 415,00 
SALÁRIO NORMATIVO:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

1 447,41 
• Para empresas a partir de 101 empregados: R$ 

1 629,12
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

1 577,00
• Para empresas a partir de 101 empregados: R$ 

2 188,00
CESTA BÁSICA OU VALE ALIMENTAÇÃO:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 

201,40
• Para empresas acima de 101 empregados: R$ 

300,00

FAIXA DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS:
• Faixa item a – Para salários até R$ 2 358,34 – 

80% do valor da nota fiscal até o limite men-
sal de compra;

• Faixa item b – Para salários de R$ 2 358,35 até 
R$ 3 805,74 – 50% do valor da nota fiscal até o 
limite mensal de compra;

• Faixa item c – Para salários acima de R$ 3 805,74 
– 30% do valor da nota fiscal até o limite men-
sal de compra;

• Para salários acima de R$ 7 160,31 o limite do 
subsídio será o valor fixo de R$ 2 148,09 

LICENÇA MATERNIDADE: As empresas prorroga-
rão por 60 dias a duração da licença-maternidade 
às suas empregadas, totalizando o máximo de 180 
dias, mediante adesão ao Programa Empresa Ci-
dadã, instituído pela Lei nº 11 770, de 09/09/2008 
AUXÍLIO CRECHE: O valor do reembolso mensal 
corresponderá às despesas havidas com guarda, 
vigilância e assistência de filho(a) registrado(a) 
ou legalmente adotado(a) até o limite de 50% do 
salário normativo de efetivação vigente no mês 
de competência do reembolso 

SINPROVESP e FIP (Federação Interestadual dos 

Propagandistas)

O Sindusfarma e o Sinprovesp firmaram, no dia 
07/04, o aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/2018 dos propagandistas da indústria far-
macêutica  E, no dia 04/05, firmaram o aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 com 
a FIP (Federação Interestadual dos Propagandis-
tas)  A data de vigência do acordo foi 1º de abril 

Para os profissionais filiados ao Sinprovesp e 
FIP, o índice de reajuste será de 5%, com teto de 
R$ 6 800,00 

A Convenção tem as seguintes bases:
REAJUSTE SALARIAL: 5% para os salários até R$ 

6 800,00  Acima desse valor, fixo de R$ 340,00 
SALÁRIO NORMATIVO: R$ 1 900,00
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: R$ 

1 800,00
AUXÍLIO CRECHE: R$ 380,00
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM: R$ 0,76
REEMBOLSO REFEIÇÃO: R$ 42,00
DESPESA COM COMUNICAÇÃO:R$ 101,00
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18/09 GT Convenção Coletiva de Trabalho

Ajuste de redação das cláusulas das Convenções 
Coletivas de Trabalho firmadas pelo Sindusfar-
ma – Propagandistas  A reunião foi iniciada com 
os esclarecimentos trazidos pelo Dr  Raul acerca 
da controvérsia sobre a Contribuição Sindical dos 
empregados nas empresas  Na próxima reunião 
será dada a sequência da revisão das cláusulas ti-
das como prioridade

 » Número de pessoas participantes: 06

28/09 Reunião Grupo de Trabalho NRs

Enfoque deste Grupo é discutir e revisar os Ma-
nuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam 
sobre as Normas Regulamentadoras do Trabalho  
Serão discutidas e revisadas as normas abaixo: Re-
visada a NR 25 – Resíduos Industriais 

 » Número de pessoas beneficiadas: 03

Outubro

11/10 Reunião de Administração de Pessoal

Pontos que foram discutidos e explicados na re-
união: Pesquisa sobre a data de fechamento do 
ponto – eSocial; Contratação de PCDs e perspec-
tivas econômicas – 2018 

 » Número de pessoas beneficiadas: 20

16/10 Reunião Grupo de Trabalho eSocial – 

Saúde Ocupacional

Nesta primeira etapa dos trabalhos convidamos 
em especial os profissionais da área de Saúde Ocu-
pacional, tendo o enfoque deste Grupo é desen-
volver Cartilha com orientações sobre os layouts 
de Segurança e Saúde Ocupacional do e-Social 

Foi desenvolvido modelo de Saúde Ocupacio-
nal que deverá ser preenchido pelos participantes 
para inclusão na cartilha do eSocial e definido que 
será apresentado apenas um modelo preenchido 
para os eventos S-2210 – Comunicação de Acidente 
de Trabalho e S-2230 – Afastamento Temporário 

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

19/10 Reunião do GFARH

Palestra: “Qual a Força de Trabalho do Futuro? O 
RH está preparado? E Você?” Os participantes re-
ceberam livro sobre o assunto 

Ministrante: Ana Costa
 » Número de pessoas beneficiadas: 13

23/10 Workshop Segurança do Trabalho – 

PROJETOS VENCEDORES – Prêmio GST 2017

O objetivo deste evento foi dividir com todos os 
associados os projetos vencedores do Prêmio GST 
2017  

 » Número de pessoas beneficiadas: 23

Novembro

14/11 Reunião Grupo de Trabalho NRs

O enfoque deste Grupo é discutir e revisar os Ma-
nuais de Boas Práticas de Segurança e Medicina do 
Trabalho na Indústria Farmacêutica que tratam 
sobre as Normas Regulamentadoras do Trabalho  
Foram discutidas e revisadas as normas abaixo:
• Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamen-

tos de Proteção Individual – EPI 
• Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sa-

nitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
• Norma Regulamentadora Nº 35 – Trabalho em 

altura 
• Norma Regulamentadora Nº 33 – Espaços con-

finados 
 » Número de pessoas beneficiadas: 04

21/11 GT Convenção Coletiva de Trabalho

Ajuste de redação das cláusulas das Convenções 
Coletivas de Trabalho firmadas pelo Sindusfarma 
– Propagandistas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 04

Dezembro

04/12 GT Convenção Coletiva de Trabalho

Ajuste de redação das cláusulas das Convenções 
Coletivas de Trabalho firmadas pelo Sindusfarma 
– Propagandistas

 » Número de pessoas beneficiadas: 04

04/12 Reunião Grupo de Trabalho eSocial – 

Saúde Ocupacional

O enfoque deste Grupo é desenvolver Cartilha 
com orientações sobre os layouts de Segurança e 
Saúde Ocupacional do E-social  Foi apresentado 
e revisado o modelo de Saúde Ocupacional elabo-
rado pelos associados 

 » Número de pessoas beneficiadas: 19

Além disto, serão revistos os participantes que 
até o momento não compareceram em nenhuma 
das reuniões, a fim de que possamos obter um re-
sultado efetivo até as próximas negociações 

Posteriormente, foram repassadas as cláusu-
las eleitas pelo grupo que merecem algum tipo 
de alteração/adequação e, para facilitar os tra-
balhos, o Sr  Arnaldo Pedace ficou de elaborar 
um quadro comparativo das sugestões de alte-
rações das cláusulas, para apresentá-lo na reu-
nião seguinte 

 » Número de pessoas beneficiadas: 05

14 e 27/06 Seminário Segurança do Trabalho: 

Higiene Ocupacional

Este workshop teve como objetivo orientar os pro-
fissionais da indústria farmacêutica sobre técni-
cas e procedimentos adotados internacionalmen-
te para avaliação das condições ambientais em 
relação a exposição a agentes químicos, físicos 
e biológicos, com especial atenção ao monitora-
mento de ativos farmacêuticos 

 » Número de pessoas beneficiadas: 79

Julho

20/07 Workshop: eSocial e o Impacto  em TI

Destinado aos profissionais de RH, Jurídico, TI e 
Segurança do Trabalho  Contextualizou e exem-
plificou de maneira lúdica e prática os novos de-
safios advindos da entrada em vigor do eSocial  
Temas abordados:
• O que é eSocial?
• Objetivos do projeto
• O que muda em relação ao nosso dia-a-dia atual
• Quais são os desafios?
• Aspectos tecnológicos envolvidos
• Benchmarking (resultado da pesquisa KPMG 

sobre o tema) 
Ministrado por Piter Demétrio, da consultoria 

KPMG
 » Número de pessoas beneficiadas: 37

Agosto

09/08 Reunião de Administração de Pessoal

Foram abordados durante a reunião os assuntos 
sobre a Reforma Trabalhista e as expectativas de 
Inflação para 2018, entre outros assuntos de in-
teresses dos participantes 

 » Número de pessoas beneficiadas: 37

14/08 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

O enfoque deste GT é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saúde 
Ocupacional do eSocial  Foi feita a apresentação 
do status de implementação do eSocial em cada 
empresa e listadas as principais dificuldades en-
contradas  Também foi feita revisão final da par-
te de segurança e atualizações pertinentes sobre 
o assunto  

 » Número de pessoas beneficiadas: 15

15/08 GT Convenção Coletiva de Trabalho

Ajuste de redação das cláusulas das Convenções 
Coletivas de Trabalho firmadas pelo Sindusfar-
ma – Propagandistas  Ficou definido que na pró-
xima reunião seria dada a sequência da revisão 
das cláusulas tidas como prioritárias  

 » Número de pessoas beneficiadas: 06

23/08 Reunião do GFARH

O grupo recebeu o colaborador da empresa Chie-
si, Dr  Rafael Ferri, Diretor Jurídico & Complian-
ce, para ministrar palestra sobre “Reforma Tra-
balhista: mudanças e impacto”  Depois foram de-
finidas a pauta próxima reunião 

 » Número de pessoas beneficiadas: 17

Setembro

04/09 Reunião Grupo de Trabalho eSocial

O enfoque deste Grupo é desenvolver cartilha com 
orientações sobre os layouts de Segurança e Saú-
de Ocupacional do E-social  Revisão final da par-
te de segurança 

 » Número de pessoas beneficiadas: 09

05/09 Workshop Segurança do Trabalho: Espaço 

Confinado – Fábrica 3M – Sumaré

O objetivo deste evento foi esclarecer dúvidas com 
relação aos Espaços Confinados da Indústria Far-
macêutica e promover a integração entre os pro-
fissionais de Segurança do Trabalho 

 » Número de pessoas beneficiadas: 18

06/09 Reunião de Heads de RH

O gerente de Relações Sindicais Trabalhistas, Ar-
naldo Pedace, fez apresentação sobre a Reforma 
Trabalhista para os diretores de Recursos Huma-
nos das empresas associadas 

 » Número de pessoas beneficiadas: 04
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Seção I Pág  94), que altera a Norma Regula-
mentadora nº 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão 
e Tubulações 

• Retificação – Portaria MTb nº 790, de 09 de ju-
nho de 2017 (NR 34) publicada no DOU de 13 
de junho de 2017, Seção 1, página 40, no item 
34 7 8, alínea “g”, onde se lê: “g) a relação de 
funcionários trabalhadores envolvidos;”, leia-
se “g) a relação de trabalhadores envolvidos;” 
Na redação do item 34 7 12, onde se lê: “   pla-
no de emergência do PPR   ”, leia-se “   plano 
de emergência do Plano de Proteção Radioló-
gica da    ” 

• Portaria nº 873, de 6 de julho de 2017 do Minis-
tério do Trabalho, publicada na data de hoje no 
Diário Oficial da União (10/07/2017) que altera 
a Norma Regulamentadora nº 12 (NR 12) – Se-
gurança no Trabalho em Máquinas e Equipa-
mentos, nas seguintes questões:

 - Anexo I – Distâncias de segurança e requisitos 
para o uso de detectores de presença optoele-
trônicos, alínea C – Requisitos para uso de sis-
temas de segurança de detecção multizona – 
AOPD multizona em dobradeiras hidráulicas;

 - Anexo IV – Glossário;
 - Anexo VIII – Prensas e Similares;
 - Anexo IX – Injetora de Materiais Plásticos;

Chamamos a atenção para a regulamentação 
de “Prensas e Similares” (Anexo VIII) que teve sua 
redação, até então vigente, totalmente alterada 
pela Portaria publicada pelo Ministério do Traba-
lho  Para o Anexo VIII da NR 12 ainda foi criado 
uma linha de corte temporal para as máquinas 
usadas, que está contida no parágrafo único do 
artigo 1º da portaria do MTb e também, a conces-
são de um prazo de 36 meses, a contar da data da 
sua publicação, para a adequação de alguns itens 
da nova regulamentação para as “Prensas e Simi-
lares”  A descrição desses itens está contida no ar-
tigo 4º da portaria do MTb 

• Portarias do Ministério do Trabalho publicadas 
no dia (07/04/2017) no Diário Oficial da União, 
que alteram as Normas Regulamentadoras 06 
(EPI); 09 (PPRA) e 20 (Líquidos inflamáveis e 
Combustíveis) 
O maior destaque das alterações realizadas foi 

a publicação das diretrizes e requisitos mínimos 

para utilização da modalidade de ensino à distân-
cia e semipresencial para as capacitações previs-
tas na NR 20 

Essa é a primeira regulamentação do Minis-
tério do Trabalho que permite expressamente a 
utilização da modalidade do ensino a distância 
para capacitações previstas nas Normas Regula-
mentadoras 

• PORTARIA Nº 790, DE 9 DE JUNHO DE 2017 do 
Ministério do Trabalho, publicada no (DOU de 
13/06/2017 Seção I Pág  40), que altera a Nor-
ma Regulamentadora nº 34 – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Constru-
ção e Reparação Naval 

• Revisão da Norma Regulamentadora nº 24 (NR-
24) – Condições Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho, com a incumbência de ana-
lisar as sugestões recebidas da sociedade e ela-
borar proposta de texto final para a revisão da 
referida Norma Regulamentadora  
O GTT foi composto paritariamente por cinco 

membros titulares representantes das bancadas 
do Governo, dos trabalhadores e dos empregado-
res, conforme indicação formal das entidades pú-
blicas e privadas que compõem a Comissão Tripar-
tite Paritária Permanente – CTPP 

• RESOLUÇÃO Nº 1 329, DE 25 DE ABRIL DE 2017, 
do Conselho Nacional da Previdência, publica-
da no (DOU de 27/04/2017 Seção I Pág  56), que 
altera a metodologia de cálculo do Fator Aci-
dentário de Prevenção- FAP 

• PORTARIA MTb Nº 167, DE 20 DE FEVEREIRO DE 
2017 do Ministério do Trabalho, publicada no 
Diário Oficial (21/02/2017), que altera o Anexo 
II da Norma Regulamentadora nº 28 – Fiscali-
zação e Penalidades, para incluir os seguintes 
códigos de ementas:

 - Anexo 2 (Exposição Ocupacional ao Benze-
no em Postos Revendedores de Combustíveis 
– PRC) da Norma Regulamentadora nº 09 (Pro-
grama de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA);

 - Norma Regulamentadora nº 12 (Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); 

 - Norma Regulamentadora nº 34 (Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção e Reparação Naval); e 

06/12 Reunião do GFARH

Tivemos a apresentação dos resultados da Pes-
quisa de Remuneração Total da Mercer – TRS 
2017, realizado por Ana Paula Henriques  Em 
seguida houve uma apresentação da Pesquisa                                                                                                          
de Benefícios da Mercer Marsh, por Mariana Dias 

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

11/12 Palestra: Entendendo e combatendo o 

ASSÉDIO MORAL: “Mas eu estava só brincando!”

Destinada aos Profissionais de RH, Jurídico, SES-
MT, Comercial, Treinamento e Desenvolvimen-
to Organizacional  Em atendimento à recomen-
dação prevista na cláusula 93ª da CCT vigente, 
firmada com a FETQUIM, para que o tema As-
sédio Moral seja objeto de campanha interna de 
esclarecimento por parte das empresas, com o 
objetivo de tornar de conhecimento de todos a 
sua relevância ética, legal, e social  Atualizado 
com base na Lei nº 13 467/17 (Lei de Moderniza-
ção Trabalhista)

 » Número de pessoas beneficiadas: 26

P ES Q U I SAS  RÁ P I DAS  2 0 17

Para melhor conhecimento da realidade do setor 
na área de Recursos Humanos e Saúde e Seguran-
ça do Trabalho, realizamos durante todo o ano de 
2017 pesquisas rápidas sobre as políticas adotadas 
pelas empresas associadas 

Relacionamos abaixo alguns temas pesquisa-
dos do total de 76 pesquisas realizadas:

• Acordo Coletivo;
• Adicional Noturno;
• Banco de Talentos;
• Copa do Mundo;
• Reembolsos;
• Sipat;
• Vale Refeição 

G R U P O S  D E  T RA BA L H O S  E  CO M I S S Õ ES

Nome Nº de Participantes

Comissão de Negociação Coletiva 15

Convenção Coletiva de Trabalho 21

eSocial 15

Normas Regulamentadoras 07

N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS

• Total de Pessoas Beneficiadas: 545
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 545
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 0

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas 
para o período 2017/2018, com a Fetquim/CUT, 
Fequimfar/Força Sindical, Sinfar (Farmacêuticos) 
e Sinprovesp (Propagandistas), tratam apenas das 
cláusulas econômicas, este fato se deve em razão 
do agravamento da crise econômica que o Brasil 
vem enfrentando desde 2015  Todas foram assi-
nadas com sucesso 

Posteriormente, foi confeccionado o Manual de 
Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 con-
tendo todas as convenções assinadas com os res-
pectivos sindicatos de trabalhadores 

Realizados ao decorrer do ano de 2017 diver-
sos eventos temáticos envolvendo temas atuais 
e polêmicos relacionados à Justiça do Trabalho, 
Recursos Humanos, prevenção de acidentes no 
ambiente de trabalho, entre outros, proporcio-
nando aos associados aquisição de conhecimen-
to e atualização em temas pertinentes à indústria 
farmacêutica 

Foram enviados aproximadamente 20 boletins 
informativos aos associados com atualizações e 
novidades das áreas trabalhistas, sindical, pre-
videnciária e de saúde e segurança do trabalho 

Foram enviadas sugestões a FIESP aos seguin-
tes Projetos de Lei:
• PL 9030/2017 – Comprovação de cotas de pes-

soas com deficiência para negociação coletiva 
de trabalho;

• PL 9032/2017 – Impossibilidade de alteração 
da jornada de trabalho por negociação coletiva 
nas atividades insalubres e perigosas;

• PL 8456/2017 – Reoneração da folha de paga-
mento;

• PL 8661/2017 – Adicional de insalubridade aos 
empregados da área de limpeza e conservação 

NRs que sofreram alterações no ano de 2017: 
• PORTARIA Nº 1 084, DE 28 DE SETEMBRO DE 

2017 do Ministério do Trabalho, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU de 29/09/2017 
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SINDIPROBA – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Estado da Bahia;

SINDVEN – Sindicato dos trabalhadores, Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
do Sul e Sudoeste da Bahia;

SINPROVENFS – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos de Feira de Santana 
e Juazeiro;

SINPROLAF- Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do município de Lauro 
de Freitas;

SINDPROSBA- Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos dos municípios de Ala-
goinhas, Camaçari, Candeias, Catu, Cruz das 
Almas, Dias D’Avila, Madre de Deus, Pojuca, 
São Francisco do Conde, São Sebastião do Pas-
sé, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho;

SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados Ven-
dedores e Viajantes do Comércio, Propagan-
distas, Propagandistas-Vendedores e Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos do Estado 
do Maranhão;

SINVENPRO – Sindicato dos Empregados Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos, Propagan-
distas, Propagandistas- Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Estado da Paraíba;

SINDIPROVENDAS – Sindicato dos Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa – 
Estado da Paraíba;

SINVEPRO – Sindicato dos Empregados, Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-
res de Produtos Farmacêuticos do Estado de 
Pernambuco;

SINDIPROVEPE – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de Pernam-
buco;

SINPROCAPE – Sindicato dos Empregados, Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
ta, Propagandistas Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos de Caruaru – PE;

SEVVPROPI – Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos no Estado do Piauí;

SINPROVERN – Sindicato dos Empregados, Propa-
gandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos do Estado 
do Rio Grande do Norte;

SINDIPROFARN – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio 
Grande do Norte;

SINDIPROFASE -Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas- Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Estado de Sergipe;

SINPROSB- Sindicato dos Propagandistas, Propa-
gandistas-  Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Sudoeste do Estado 
da Bahia 

SUDESTE

SINDIPROES – Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedo-
res de Produtos Farmacêuticos do Estado do 
Espírito Santo;

SINDIPROJF – (Juiz de Fora) Sindicato dos Propa-
gandistas, Propagandistas-Vendedores e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos do Su-
doeste do Estado de Minas Gerais;

SINPROVESP – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

CENTRO-OESTE

SINDPROFAR/DF – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal;

SINDIVENDAS – Sindicato dos Empregados Ven-
dedores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de Mato 
Grosso do Sul 

SUL

SINVENPAR – Sindicato dos Empregados Vende-
dores e Viajantes do Comércio, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos do Paraná;

 - Norma Regulamentadora nº 35 (Trabalho em 
Altura) 

Vale lembrar que a NR 28 é de uso exclusivo da 
Auditoria Fiscal do Trabalho, e regulamenta as 
penalidades aplicadas em caso de infrações aos 
preceitos legais e/ou regulamentares sobre Se-
gurança e Saúde do Trabalho, inclusive quanto 
ao enquadramento na gradação das multas apli-
cadas pelo Ministério do Trabalho 

• Consulta Pública sobre o texto técnico básico 
para criação de Norma Regulamentadora refe-
rente às atividades de Limpeza Urbana  A por-
taria, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da 
União do dia 31 de janeiro de 2017, fixa o prazo 
de 60 dias para recebimento de sugestões ao 
texto, a partir da data da sua publicação 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA SIT/MTb Nº 129, DE 
11 DE JANEIRO DE 2017 do Ministério do Traba-
lho, publicada na data de hoje no Diário Oficial 
(12/01/2017), que estabeleceu o Procedimento 
Especial de Fiscalização (PEF) para a ação fiscal 
da Norma Regulamentadora nº 12 – Seguran-
ça no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

Pela nova regulamentação a ação fiscal do 
Ministério do Trabalho deverá adotar o critério 
da dupla visita, previsto no art  23 do Decreto 
4 552/2002 (Regulamento da Inspeção do Traba-
lho), independentemente do porte da empresa, 
nas fiscalizações da NR 12 nas empresas  O pro-
cedimento será iniciado com a lavratura de um 
Termo de Notificação, o qual impede a autuação 
dos itens até o término do prazo estabelecido  O 
prazo concedido pelos Auditores Fiscais poderá 
ser de até 12 meses para a correção das irregula-
ridades constatadas em inspeção no local de tra-
balho  Essa nova instrução normativa tem prazo 
de vigência de 36 meses 

• Atualização da coletânea do GST – Foram fi-
nalizadas 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 05 – CIPA;
 - NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual 

– IPI;
 - NR 08 – (Edificações);
 - NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA;
 - NR 14 – (Fornos);
 - NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto 

nos Locais de Trabalho;
 - NR 26 –Sinalização de Segurança;
 - NR 33 – Espaços Confinados;
 - NR 35 – Trabalho em Altura 

Grupo de Trabalho GST – O lançamento da nova 
coletânea referente às NRs mencionadas acima 
será em 2018 

Foi criado um Grupo de Trabalho eSocial – Saú-
de Ocupacional, visando desenvolver uma Carti-
lha com orientações sobre os layouts de Seguran-
ça e Saúde Ocupacional do eSocial 

Participação no Grupo de Estudos de Temas 
Sindicais – FIESP, com o propósito de analisar as 
recentes alterações legislativas promovidas pela 
Lei 13 467/2017, considerando que a nova lei trou-
xe modificações significativas, tanto no campo 
material quanto processual do trabalho, bem 
como atentando-se à amplitude da reforma, que 
alterou mais de 100 itens da CLT 

Sindicatos de Propagandistas que assinaram 

convenção coletiva de trabalho com o 

Sindusfarma em 2017

NORTE

SINPROFAR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Estado do Pará;

SINDPROAM – Sindicato dos Propagandistas e Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos do Estado do Amazonas 

NORDESTE

SINPROVEFAL – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos em Alagoas;
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SINDIVESC -Sindicato dos Empregados Vendedores 
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores Produ-
tos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina 

SINDICATOS FIP

SUDESTE

SINPROVAR- Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de Andradina, Araçatu-
ba, Birigui e Lins;

SINPROPAGA- Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de Bauru, Botucatu, Jau 
e Macatuba – SP;

SINPROFARF- Sindicato dos Propagandistas, Propa-
gandistas Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos de Ribeirão Preto e Franca;

SINDIPROESTE-MG-(DIVINÓPOLIS) Sindicato dos 
Propagandistas, Vendedores de Produtos Far-
macêuticos do Centro-Oeste do Estado de Mi-
nas Gerais;

SINPROVAP – Sindicato dos Propagandistas, Propa-
gandistas-Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Vale do Paraíba e Região;

SINDIPROVE-BH– Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos das Cidades de Belo 
Horizonte, Contagem e Betim, do Estado de Mi-
nas Gerais (MG);

SINPROFARMA – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos – GOVERNADOR VA-
LADARES; 

SINDIPESUL – EXTREMO SUL DO ESTADO DE MI-
NAS GERAIS (POÇOS DE CALDAS) – Sindicato 
dos Propagandistas, Propagandistas-Vende-
dores e Vendedores de Produtos Farmacêuti-
cos do Extremo Sul do Estado de Minas Gerais;

SINDIPROVA – REGIÃO DO RIO VERDE E LAGOS 
(VARGINHA) – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos da Região do Rio Ver-
de e Lagos no Estado de Minas Gerais;

SINPROFAR – Sindicato dos Empregados Propa-
gandistas, Vendedores e Representantes Ven-
das de Produtos Farmacêuticos de Uberaba;

SINDIPRONOMG – (SETE LAGOAS) Sindicato dos 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores 
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do 
Norte de Minas;

SINPROMAR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de Marília;

SINPROVERP – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de São José do Rio Preto 
e Região;

SINPROSOR – Sindicato dos Propagandistas, Pro-
pagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-
dutos Farmacêuticos de Sorocaba;

SINDIPRONSP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos da Região Norte do 
Estado de São Paulo 

CENTRO-OESTE

SINPROFARMA – Sindicato dos Representantes, 
Representantes–Vendedores, Propagandis-
tas, Propagandistas-Vendedores, Vendedores 
e Promotores de Vendas, Inspetores, Chefes e 
Gerentes da Indústria Farmacêutica do Esta-
do do Mato Grosso 

SUL

SINPRONORP – Sindicato dos Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos do Norte, Noroeste e 
Oeste do Paraná 
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A P R ES E N TAÇÃO

Levar a mensagem do Sindusfarma para as mídias 
sociais e traduzi-la para a linguagem e a dinâmica 
da “web” tem sido uma das metas principais da 
Gerência de Comunicação nos últimos três anos 

Em 2017, a produção regular de vídeos, foto-
grafias e mensagens publicitárias das atividades 
da entidade nos formatos próprios das mídias so-
ciais foi a nova frente desse trabalho 

Os 139 audiovisuais postados geraram mais 
de 75 000 visualizações ao longo do ano  Em ge-
ral, os vídeos obtiveram audiência maior do que 
as postagens de texto e fotos, demonstrando a 
atual preferência do público por esta forma de 
expressão 

O App Sindusfarma ganhou a versão 2 0, com 
a inclusão do calendário de eventos, novo projeto 
gráfico, facilidade de acesso ao conteúdo e a todas 
as mídias sociais da entidade, além de melhorias 
técnicas de desempenho 

Nos canais tradicionais de mídia, a atuação 
da Gerência de Comunicação gerou a expressiva 
marca de 152 notícias catalogadas com a partici-

pação do Sindusfarma em importantes veículos 
como Folha de S Paulo, TV Globo, Valor Econômi-
co, O Globo, O Estado de S Paulo, TV GloboNews, 
Correio Braziliense, Rádio CBN, Rádio Jovem Pan 
e Rádio Bandeirantes, entre outros 

Como de costume, o Sindusfarma manteve con-
tatos regulares e sugeriu pautas aos jornalistas 
que cobrem o setor  Além disso, deu atendimento 
a mais de 90 solicitações de informações e entre-
vistas de veículos de comunicação de todo o país 

Em sua rotina de trabalho, a Gerência se dedi-
cou à elaboração diária do Clipping da Indústria 
Farmacêutica, com a seleção do noticiário de in-
teresse do setor; à cobertura das ações do Sindus-
farma e sua atualização diária no Site, nas pági-
nas das mídias sociais e no App Sindusfarma; e 
à produção do informativo eletrônico semanal, 
entre outras ações 

A Gerência também deu suporte às demandas 
de comunicação e produção de conteúdo da Pre-
sidência Executiva, das Diretorias e das demais 
Gerências 

Dan Gedankien

Gerência de Comunicação

Gerência de 
Comunicação
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M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

Zelar pela boa imagem do Sindusfarma e da in-
dústria farmacêutica na sociedade brasileira, por 
meio da divulgação de informações precisas e fi-
dedignas sobre a atuação setorial 

O B J E T I VO S

Divulgar as teses, análises e atividades do Sindus-
farma para as empresas associadas, profissionais 
do setor, formadores de opinião na área da saúde, 
autoridades e o público em geral, por intermédio 
dos principais veículos de comunicação do país, 
das mídias sociais, dos sítios da entidade na in-
ternet e de publicações impressas e digitais, para 
que a sociedade brasileira esteja bem informada 
sobre a agenda da entidade e os grandes temas da 
indústria farmacêutica 

P Ú B L I CO -A LVO

O trabalho da Gerência de Comunicação atinge di-
reta e indiretamente um público amplo, composto 
por formadores de opinião e a chamada opinião pú-
blica qualificada (jornalistas, autoridades, líderes 
empresariais e da sociedade civil, políticos, econo-
mistas, profissionais e especialistas da área da saú-
de etc ), além de líderes, executivos e profissionais 
das empresas associadas e da cadeia farmacêutica 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Clipping da Indústria Farmacêutica 

Seleção diária do noticiário de interesse da indús-
tria farmacêutica 

Periodicidade: Diária
 » Nº de pessoas beneficiadas: 9.499

Newsletter Sindusfarma

Boletim informativo semanal com notícias das 
principais realizações da entidade no período 

Periodicidade: Semanal
 » Nº de pessoas beneficiadas: 9.499

Site do Sindusfarma 

Portal da entidade na internet, atualizado diaria-
mente com notícias, seleção do noticiário, legis-
lação etc 

Periodicidade de atualização: Diária
Nº de acessos: 108 958

 » Nº de visualizações: 572.437

Mídias Sociais

Atualização periódica dos canais do Sindusfarma 
nas redes sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram 
e YouTube) com notícias da entidade e iniciativas 
de destaque da indústria farmacêutica 

Periodicidade de atualização: Diária
Nº total de alcance: 2 168 045
Nº total de seguidores: 21 273
Interações totais: 72 454

Facebook
Nº total de alcance: 1 058 309
Nº total de seguidores: 3 786
Interações no Facebook: 27 368

Instagram
Nº total de seguidores: 1 249
Interações no Instagram: 23 799

LinkedIn
Nº total de alcance: 1 109 736
Nº total de seguidores: 16 175
Interações no LinkedIn: 21 076

YouTube
Nº total de visualizações: 5 596
Nº total de seguidores: 56
Interações no YouTube: 211

Vimeo:
Nº total de visualizações: 621
Nº total de seguidores: 7
Audiência total de vídeos: 76 144

App Sindusfarma 

Aplicativo do Sindusfarma em smartphones e ta-
blets iOS e Android atualizado periodicamente 
com toda a legislação referente à indústria farma-
cêutica, calendário de eventos e notícias da enti-
dade, seleção do noticiário da Imprensa e enque-
tes  O App Sindusfarma ganhou a versão 2 0, com 
a inclusão do calendário de eventos, novo projeto 
gráfico, facilidade de acesso ao conteúdo e a todas 
as mídias sociais da entidade, além de melhorias 
técnicas de desempenho 

Periodicidade de atualização: Diária
 » Nº total de downloads: 700

Reportagens e artigos publicados na Mídia

152 participações catalogadas do Sindusfarma 
– três notícias por semana, em média – em re-
portagens e artigos de importantes veículos de 
comunicação como Folha de S Paulo, TV Globo, 
Valor Econômico, O Globo, O Estado de S Pau-
lo, TV GloboNews, IstoÉ Dinheiro, Época Negó-
cios, TV Record, DCI, IstoÉ, Correio Braziliense, 
Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, 
Rede TV, Zero Hora etc  O público atingido foi de 
22 066 298 

Consultas recebidas da Mídia

92 solicitações de informações e entrevistas de 
veículos de comunicação de todo o país  Entre os 
assuntos de interesse da Imprensa destacaram-
se: conjuntura setorial, reajuste anual de preços, 
Aqui Tem Farmácia Popular, doação de medica-
mentos para a Prefeitura de São Paulo, liberação 
de emagrecedores, desabastecimento de penici-
lina benzatina, fornecimento de medicamentos 
para imunoterapia e oncológicos 

Março

Workshop “Técnicas de Apresentação e Oratória”

Data: 15 e 16/03/2016
Palestrante: Vera Lúcia Vieira
Objetivo: Preparar os profissionais para reali-

zar apresentações em público com objetividade, 
desenvoltura e eficácia 

Público-alvo: Gerentes, Assistentes e profissio-
nais da cadeia farmacêutica em geral 

 » Nº de pessoas beneficiadas: 19

N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS

• Total de Pessoas Beneficiadas: 30 791
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 30 772
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 19
• Audiência total: 24 352 800

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

O público de 22 066 298 atingido pela publicação 
de 152 reportagens e artigos catalogados em gran-
des veículos de comunicação do país e a audiência 
total de 2 168 045 na internet e nas mídias sociais 
demonstram que, em 2017, o Sindusfarma conti-
nuou a ocupar espaço relevante na mídia tradi-
cional e avançou nos canais digitais  Na “web”, o 
índice de audiência cresceu quase 300% em re-
lação ao ano anterior  A produção e postagem de 
vídeos geraram 76 144 visualizações 

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO
Índice avalia condicões atuais, expectativas
e intenção de fazer investimentos
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A indústria farmacêutica
observouaumentode fatura-
mento e de unidades vendi-
dasnoanopassado,mas,pe-
la primeira vez desde 2011, o
númerodepessoasemprega-
das no setor caiu.
O último trimestre foi o pi-

or, comperdade 1.500 traba-
lhadores.O resultadodoano
foi negativo em 107.
O saldo aconteceu por

ajustes de pessoal nas divi-
sõesdevendasenoadminis-
trativo das empresas, segun-
do Nelson Mussolini, presi-
dentedoSindusfarma (sindi-
cato do segmento).
Naáreadeprodução,hou-

veummovimentode trocade
trabalhadores com salários
mais altos por novos contra-
tadoscomremuneraçãomais
baixa, afirma ele.
“Outras áreas da econo-

mia perderambons profissi-
onais. Tem sobra de gente
qualificada na rua. A indús-
tria farmacêutica substituiu
trabalhadores com altos sa-
lários por outros, que estari-
am desempregados.”

As companhias venderam
4% a mais de remédios no
anopassado, e 11%emrecei-
ta total, mas têm enfrentado
queda na rentabilidade por
causa de aumentos dematé-
ria-prima e de custos de pro-
dução, diz Mussolini.
“Quandoasempresaspas-

sam por isso, fazem cortes.
Nopassado, elesnãoaconte-
ciam empessoal porque não
conseguiam repor gente do
mesmonível.Agora,elascon-
seguem fazer isso.”
Umeventual aquecimento

do mercado de trabalho não
deve influenciar as contrata-
çõesdo setor,mas seria favo-
rável para as vendas, afirma.

Por rentabilidade,
as farmacêuticas
demitem e trocam
seus funcionários

HORADO CAFÉ

Comércio inicia 2017 com estoques
maiores que há um ano, diz entidade
As vendas de fim de ano

não solucionaram o proble-
ma de estoque do comércio,
e 29,5%dos varejistas dopa-
ís iniciaram 2017 com reser-
vas acima do adequado,
aponta pesquisa da CNC
(confederação do setor).
A situaçãoatual épior que

a de um ano atrás, segundo
a economista da entidade
Izis Ferreira. Em janeiro de
2016, a intenção dos empre-
sários em renovar seus esto-
ques era 1,7% superior.
“As pequenas companhi-

as, que representamcercade
95%docomércionopaís,de-
morarampara reduzirovolu-
me de pedidos. Ao longo do
ano, foram feitos ajustes,
mas o índice segue alto.”
Apesar da piora, a inten-

çãodos empresáriosde fazer
investimentos cresceu 6,3%
neste janeiro, em relação ao
mesmomêsdoanopassado.
Outraboa surpresanos re-

As cidadesbrasileirasdes-
pencaram no ranking de lu-
gares com aluguel mais caro
nasAméricas,segundoacon-
sultoria ECA International.
São Paulo e Rio caíram 11

e 9 posições, respectivamen-
te, na comparação com o le-
vantamentodoanopassado.
A cidade commaior preço

das Américas é também a
mais cara da lista: Nova
York, onde o customédio do
aluguel registradoneste ano
é de US$ 10,5 mil (cerca de
R$ 33,3 mil) por mês, valor
4% superior ao de 2016.
Apenas apartamentos de

alto padrão, com três dormi-
tórios e não-mobiliados, são
analisados na pesquisa.

LAr,
cAro LAr

AFGM,empresadeJoinvil-
le (SC) cuja atuaçãomais tra-
dicional énomercadodecla-
readores dentários, investiu
R$30milhõesparadesenvol-
verpeçasemateriaispara im-
plantes de dentes.
A estratégia é entrar com

mais força nesse mercado,
pois, nosúltimosanos, as in-
tervenções cirúrgicas para
implementaraspróteses fica-
rammais baratas, diz a dire-
tora BiancaMittelstädt.

“Os dentistas que só fazi-
amtratamentoestéticocome-
çaramaoferecercirurgia.Per-
cebemosessa tendênciae co-
meçamos a investir em pes-
quisa paramateriais.”
Os aportes foram próprios

e serviram para bancar uma
fábricaeavalidaçãodospro-
dutos (avaliações feitas por
terceiros).Acompanhia tem,
hoje, 140peças sintéticaspa-
ra implantes —existem tam-
bémas feitasdeossosdeboi.

cHeiA De DenteS

...assinada Eles se unem
aos70 funcionários admitidos
em junho, para reduzir o esto-
quedepedidosdemarcasepa-
tentes. O número de decisões
tomadas já aumentou60%de
2015 para 2016, aponta o INPI.

MERCADO ABERTO
MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

ReNATA AgoSTINI
de são paulo

A XP Investimentos consi-
dera o roubo de dados de 29
mil clientes como um episó-
dio isolado e já sob controle
e pretende manter o planos
de abrir capital na Bolsa.
Desde a noite de segunda-

feira (24), quando surgiram
asnotíciasdasaçõesporpar-
te de hackers, Guilherme
Benchimol, fundadordacor-
retora, empenha-se em tran-
quilizar investidores.
O discurso, reforçado pela

equipe daXP, é que o dinhei-
ro aplicado na corretora está
protegido e que nenhum da-
do sensível —como senhas e
movimentaçõesfinanceiras—
foiroubado,masinformações
comonome,CPFe endereço,
oquepodeserconseguidoem
outras bases de dados.

Uma das maiores correto-
rasdopaís, comcercade200
mil clientes, a XP prepara-se
desde o ano passado para
lançar ações na Bolsa.
Os recursos levantados

com a operação devem ser
usadosnaexpansãodacom-
panhia,quetemofundoame-
ricanoGeneralAtlantic como
sócio e quer aumentar sua
presença no exterior.

segredo
Nãoépossível saber ainda

o impacto da falha de segu-
rança nos negócios da corre-
tora.UmexecutivodaXPafir-
mou à Folha que alguns cli-
entes pediram para retirar
seu dinheiro, mas o número
foi muito pequeno.
A empresa, contudo, não

informou o número exato de
contasqueforamencerradas.
Oataquedoshackersocor-

reu em 2013 e 2014. Em de-
zembro do ano passado, os
criminososcomeçaramaten-
tar extorquirdinheirodossó-
cios.ElespediramR$22,5mi-
lhões “convertidos embitco-
ins” —moeda virtual e que é
mais difícil de ser rastreada.
A XP afirma que não pagou.

Apesardisso,osclientessó
souberamdaextensãodova-
zamento na segunda (23).
Nodia 16 de janeiro, a cor-

retorachegouaenviarumco-
municadoapósalgunsdos29
mil clientesque tiveramseus
dados roubados receberem
e-mailsdospróprioshackers,
relatando o ocorrido.
O textodaXP, contudo, foi

genérico. Nele, a empresa
afirmou que “tomou conhe-
cimentoque circulana inter-
netume-mail fraudulentoso-
bre um suposto vazamento
de dados cadastrais de nos-
sos clientes”, fruto de “uma
ação criminosa”.
Naocasião,acorretoraori-

entou os clientes a não res-
ponder ao e-mail ou acessar
links enviados.
O caso está sendo investi-

gadopelaPolíciaFederalepe-
loMinistérioPúblicoFederal.

XPmantémplano de entrar naBolsa após ataque
Sócios da corretora dizemque caso é isolado e quepoucos clientes encerraramsuas contas Computadores seguros

O investidor deve evitar
usar computadores públicos
e sempre verificar se seu
dispositivo móvel está seguro

Links em e-mails
A recomendação é digitar o
endereço do site diretamente
no navegador. Não se deve
clicar em links recebidos em
e-mails ou usar sites de buscas
para localizar a página da
corretora. Uma dica é sempre
confirmar se o endereço do
home broker começa com
https, pois significa que o site
possui certificado de segurança

Mudar a senha
Troque sua senha com
frequência, pelo menos
a cada seis meses. Evite
usar uma chave de fácil
identificação, como data de
nascimento ou sequências
de números, e procure usar
diferentes tipos de caractere

Segurança adicional
Vale também saber se a
corretora oferece outras
formas de aumentar a
verificação de segurança,
como envio de senhas
de acesso ao celular

Sigilo
As corretoras não pedem
dados de segurança por e-mail.
Não forneça informações
sobre a senha em
ligações ou por e-mail

Verifique a conta
Periodicamente
confira o extrato da sua
conta. Assim é possível
identificar eventuais
movimentações
inconsistentes em seu perfil

Antivírus
Mantenha o pacote de
segurança atualizado e com
proteção também contra
programasmaliciosos

CoMo PRoTegeR A suA cOntA

cOncLusÃO
DA venDA DO
yAHOO! AtRAsA

c INTeRNeT

O Yahoo! anunciou que a
vendadasprincipaisopera-
ções para a Verizon, anun-
ciadaemjulho,sóserácon-
cluídadepoisdeabril.Aces-
so de hackers a dados de
usuáriosatrasouonegócio.

sultados, diz Ferreira, foi a
perspectivadecontratar fun-
cionários, que teve um au-
mento de 11% no período.
“O indicador vinha em al-

tadesdeoutubro,quandoco-
meçaram as contratações
temporárias de fim de ano, e
agora se estabilizou em um
patamar positivo.”
A confiança do empresá-

rio, de modo geral, recuou
2,3%dedezembroparaopri-
meiromêsde2017,massegue
18,4%maiorqueno iníciodo
ano passado.
“A retração no início deste

ano reflete um ajuste na ex-
pectativaemrelaçãoàecono-
mia, que estavadescoladada
realidade.Ocenárioatual,po-
rém,é,semdúvidas,melhor.”

RANKING DE ALUGUÉIS
Maiores preços, por cidade

Nova York
Caracas

São Francisco
Miami

Buenos Aires
Boston

Los Angeles
Port of Spain

Cidade doMéxico
Montevidéu

Washington DC
Bogotá

Rio de Janeiro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
6
8
13
16
26
18
19
31
34
36
39
40

Fonte: ECA International

Américas Mundo

Carteira... O ministro da
Indústria,Marcos Pereira, da-
rá posse a 70 servidores apro-
vados em concurso público
do INPI (InstitutoNacional de
Propriedade Industrial) nesta
quarta-feira (25).
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NelsonMussolini, presidente
executivo do Sindusfarma

UM MERCADO INELÁSTICO
Desempenho do setor farmacêutico

Vendas
Em bilhões de unidades
Em R$ bilhões

Fonte: Sindusfarma

2,6

2

1,0

2,5

20162015201420122010

3,1
3,4 3,5

R$ 42 bi
R$ 45 bi

R$ 50 bi

lézio Junior

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO
Índice avalia condicões atuais, expectativas
e intenção de fazer investimentos

60

70

80

90

100

jan.17deznovoutsetagojuljunmaiabrmarfevjan.16

80,88

95,74

Fonte: CNC

abA18 mercado H H H QuArtA-FeirA, 25 De JAneiro De 2017

A indústria farmacêutica
observouaumentode fatura-
mento e de unidades vendi-
dasnoanopassado,mas,pe-
la primeira vez desde 2011, o
númerodepessoasemprega-
das no setor caiu.
O último trimestre foi o pi-

or, comperdade 1.500 traba-
lhadores.O resultadodoano
foi negativo em 107.
O saldo aconteceu por

ajustes de pessoal nas divi-
sõesdevendasenoadminis-
trativo das empresas, segun-
do Nelson Mussolini, presi-
dentedoSindusfarma (sindi-
cato do segmento).
Naáreadeprodução,hou-

veummovimentode trocade
trabalhadores com salários
mais altos por novos contra-
tadoscomremuneraçãomais
baixa, afirma ele.
“Outras áreas da econo-

mia perderambons profissi-
onais. Tem sobra de gente
qualificada na rua. A indús-
tria farmacêutica substituiu
trabalhadores com altos sa-
lários por outros, que estari-
am desempregados.”

As companhias venderam
4% a mais de remédios no
anopassado, e 11%emrecei-
ta total, mas têm enfrentado
queda na rentabilidade por
causa de aumentos dematé-
ria-prima e de custos de pro-
dução, diz Mussolini.
“Quandoasempresaspas-

sam por isso, fazem cortes.
Nopassado, elesnãoaconte-
ciam empessoal porque não
conseguiam repor gente do
mesmonível.Agora,elascon-
seguem fazer isso.”
Umeventual aquecimento

do mercado de trabalho não
deve influenciar as contrata-
çõesdo setor,mas seria favo-
rável para as vendas, afirma.

Por rentabilidade,
as farmacêuticas
demitem e trocam
seus funcionários

HORADO CAFÉ

Comércio inicia 2017 com estoques
maiores que há um ano, diz entidade
As vendas de fim de ano

não solucionaram o proble-
ma de estoque do comércio,
e 29,5%dos varejistas dopa-
ís iniciaram 2017 com reser-
vas acima do adequado,
aponta pesquisa da CNC
(confederação do setor).
A situaçãoatual épior que

a de um ano atrás, segundo
a economista da entidade
Izis Ferreira. Em janeiro de
2016, a intenção dos empre-
sários em renovar seus esto-
ques era 1,7% superior.
“As pequenas companhi-

as, que representamcercade
95%docomércionopaís,de-
morarampara reduzirovolu-
me de pedidos. Ao longo do
ano, foram feitos ajustes,
mas o índice segue alto.”
Apesar da piora, a inten-

çãodos empresáriosde fazer
investimentos cresceu 6,3%
neste janeiro, em relação ao
mesmomêsdoanopassado.
Outraboa surpresanos re-

As cidadesbrasileirasdes-
pencaram no ranking de lu-
gares com aluguel mais caro
nasAméricas,segundoacon-
sultoria ECA International.
São Paulo e Rio caíram 11

e 9 posições, respectivamen-
te, na comparação com o le-
vantamentodoanopassado.
A cidade commaior preço

das Américas é também a
mais cara da lista: Nova
York, onde o customédio do
aluguel registradoneste ano
é de US$ 10,5 mil (cerca de
R$ 33,3 mil) por mês, valor
4% superior ao de 2016.
Apenas apartamentos de

alto padrão, com três dormi-
tórios e não-mobiliados, são
analisados na pesquisa.

LAr,
cAro LAr

AFGM,empresadeJoinvil-
le (SC) cuja atuaçãomais tra-
dicional énomercadodecla-
readores dentários, investiu
R$30milhõesparadesenvol-
verpeçasemateriaispara im-
plantes de dentes.
A estratégia é entrar com

mais força nesse mercado,
pois, nosúltimosanos, as in-
tervenções cirúrgicas para
implementaraspróteses fica-
rammais baratas, diz a dire-
tora BiancaMittelstädt.

“Os dentistas que só fazi-
amtratamentoestéticocome-
çaramaoferecercirurgia.Per-
cebemosessa tendênciae co-
meçamos a investir em pes-
quisa paramateriais.”
Os aportes foram próprios

e serviram para bancar uma
fábricaeavalidaçãodospro-
dutos (avaliações feitas por
terceiros).Acompanhia tem,
hoje, 140peças sintéticaspa-
ra implantes —existem tam-
bémas feitasdeossosdeboi.

cHeiA De DenteS

...assinada Eles se unem
aos70 funcionários admitidos
em junho, para reduzir o esto-
quedepedidosdemarcasepa-
tentes. O número de decisões
tomadas já aumentou60%de
2015 para 2016, aponta o INPI.

MERCADO ABERTO
MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

ReNATA AgoSTINI
de são paulo

A XP Investimentos consi-
dera o roubo de dados de 29
mil clientes como um episó-
dio isolado e já sob controle
e pretende manter o planos
de abrir capital na Bolsa.
Desde a noite de segunda-

feira (24), quando surgiram
asnotíciasdasaçõesporpar-
te de hackers, Guilherme
Benchimol, fundadordacor-
retora, empenha-se em tran-
quilizar investidores.
O discurso, reforçado pela

equipe daXP, é que o dinhei-
ro aplicado na corretora está
protegido e que nenhum da-
do sensível —como senhas e
movimentaçõesfinanceiras—
foiroubado,masinformações
comonome,CPFe endereço,
oquepodeserconseguidoem
outras bases de dados.

Uma das maiores correto-
rasdopaís, comcercade200
mil clientes, a XP prepara-se
desde o ano passado para
lançar ações na Bolsa.
Os recursos levantados

com a operação devem ser
usadosnaexpansãodacom-
panhia,quetemofundoame-
ricanoGeneralAtlantic como
sócio e quer aumentar sua
presença no exterior.

segredo
Nãoépossível saber ainda

o impacto da falha de segu-
rança nos negócios da corre-
tora.UmexecutivodaXPafir-
mou à Folha que alguns cli-
entes pediram para retirar
seu dinheiro, mas o número
foi muito pequeno.
A empresa, contudo, não

informou o número exato de
contasqueforamencerradas.
Oataquedoshackersocor-

reu em 2013 e 2014. Em de-
zembro do ano passado, os
criminososcomeçaramaten-
tar extorquirdinheirodossó-
cios.ElespediramR$22,5mi-
lhões “convertidos embitco-
ins” —moeda virtual e que é
mais difícil de ser rastreada.
A XP afirma que não pagou.

Apesardisso,osclientessó
souberamdaextensãodova-
zamento na segunda (23).
Nodia 16 de janeiro, a cor-

retorachegouaenviarumco-
municadoapósalgunsdos29
mil clientesque tiveramseus
dados roubados receberem
e-mailsdospróprioshackers,
relatando o ocorrido.
O textodaXP, contudo, foi

genérico. Nele, a empresa
afirmou que “tomou conhe-
cimentoque circulana inter-
netume-mail fraudulentoso-
bre um suposto vazamento
de dados cadastrais de nos-
sos clientes”, fruto de “uma
ação criminosa”.
Naocasião,acorretoraori-

entou os clientes a não res-
ponder ao e-mail ou acessar
links enviados.
O caso está sendo investi-

gadopelaPolíciaFederalepe-
loMinistérioPúblicoFederal.

XPmantémplano de entrar naBolsa após ataque
Sócios da corretora dizemque caso é isolado e quepoucos clientes encerraramsuas contas Computadores seguros

O investidor deve evitar
usar computadores públicos
e sempre verificar se seu
dispositivo móvel está seguro

Links em e-mails
A recomendação é digitar o
endereço do site diretamente
no navegador. Não se deve
clicar em links recebidos em
e-mails ou usar sites de buscas
para localizar a página da
corretora. Uma dica é sempre
confirmar se o endereço do
home broker começa com
https, pois significa que o site
possui certificado de segurança

Mudar a senha
Troque sua senha com
frequência, pelo menos
a cada seis meses. Evite
usar uma chave de fácil
identificação, como data de
nascimento ou sequências
de números, e procure usar
diferentes tipos de caractere

Segurança adicional
Vale também saber se a
corretora oferece outras
formas de aumentar a
verificação de segurança,
como envio de senhas
de acesso ao celular

Sigilo
As corretoras não pedem
dados de segurança por e-mail.
Não forneça informações
sobre a senha em
ligações ou por e-mail

Verifique a conta
Periodicamente
confira o extrato da sua
conta. Assim é possível
identificar eventuais
movimentações
inconsistentes em seu perfil

Antivírus
Mantenha o pacote de
segurança atualizado e com
proteção também contra
programasmaliciosos

CoMo PRoTegeR A suA cOntA

cOncLusÃO
DA venDA DO
yAHOO! AtRAsA

c INTeRNeT

O Yahoo! anunciou que a
vendadasprincipaisopera-
ções para a Verizon, anun-
ciadaemjulho,sóserácon-
cluídadepoisdeabril.Aces-
so de hackers a dados de
usuáriosatrasouonegócio.

sultados, diz Ferreira, foi a
perspectivadecontratar fun-
cionários, que teve um au-
mento de 11% no período.
“O indicador vinha em al-

tadesdeoutubro,quandoco-
meçaram as contratações
temporárias de fim de ano, e
agora se estabilizou em um
patamar positivo.”
A confiança do empresá-

rio, de modo geral, recuou
2,3%dedezembroparaopri-
meiromêsde2017,massegue
18,4%maiorqueno iníciodo
ano passado.
“A retração no início deste

ano reflete um ajuste na ex-
pectativaemrelaçãoàecono-
mia, que estavadescoladada
realidade.Ocenárioatual,po-
rém,é,semdúvidas,melhor.”
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Américas Mundo

Carteira... O ministro da
Indústria,Marcos Pereira, da-
rá posse a 70 servidores apro-
vados em concurso público
do INPI (InstitutoNacional de
Propriedade Industrial) nesta
quarta-feira (25).
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NelsonMussolini, presidente
executivo do Sindusfarma

UM MERCADO INELÁSTICO
Desempenho do setor farmacêutico

Vendas
Em bilhões de unidades
Em R$ bilhões
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CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO
Índice avalia condicões atuais, expectativas
e intenção de fazer investimentos
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A indústria farmacêutica
observouaumentode fatura-
mento e de unidades vendi-
dasnoanopassado,mas,pe-
la primeira vez desde 2011, o
númerodepessoasemprega-
das no setor caiu.
O último trimestre foi o pi-

or, comperdade 1.500 traba-
lhadores.O resultadodoano
foi negativo em 107.
O saldo aconteceu por

ajustes de pessoal nas divi-
sõesdevendasenoadminis-
trativo das empresas, segun-
do Nelson Mussolini, presi-
dentedoSindusfarma (sindi-
cato do segmento).
Naáreadeprodução,hou-

veummovimentode trocade
trabalhadores com salários
mais altos por novos contra-
tadoscomremuneraçãomais
baixa, afirma ele.
“Outras áreas da econo-

mia perderambons profissi-
onais. Tem sobra de gente
qualificada na rua. A indús-
tria farmacêutica substituiu
trabalhadores com altos sa-
lários por outros, que estari-
am desempregados.”

As companhias venderam
4% a mais de remédios no
anopassado, e 11%emrecei-
ta total, mas têm enfrentado
queda na rentabilidade por
causa de aumentos dematé-
ria-prima e de custos de pro-
dução, diz Mussolini.
“Quandoasempresaspas-

sam por isso, fazem cortes.
Nopassado, elesnãoaconte-
ciam empessoal porque não
conseguiam repor gente do
mesmonível.Agora,elascon-
seguem fazer isso.”
Umeventual aquecimento

do mercado de trabalho não
deve influenciar as contrata-
çõesdo setor,mas seria favo-
rável para as vendas, afirma.

Por rentabilidade,
as farmacêuticas
demitem e trocam
seus funcionários

HORADO CAFÉ

Comércio inicia 2017 com estoques
maiores que há um ano, diz entidade
As vendas de fim de ano

não solucionaram o proble-
ma de estoque do comércio,
e 29,5%dos varejistas dopa-
ís iniciaram 2017 com reser-
vas acima do adequado,
aponta pesquisa da CNC
(confederação do setor).
A situaçãoatual épior que

a de um ano atrás, segundo
a economista da entidade
Izis Ferreira. Em janeiro de
2016, a intenção dos empre-
sários em renovar seus esto-
ques era 1,7% superior.
“As pequenas companhi-

as, que representamcercade
95%docomércionopaís,de-
morarampara reduzirovolu-
me de pedidos. Ao longo do
ano, foram feitos ajustes,
mas o índice segue alto.”
Apesar da piora, a inten-

çãodos empresáriosde fazer
investimentos cresceu 6,3%
neste janeiro, em relação ao
mesmomêsdoanopassado.
Outraboa surpresanos re-

As cidadesbrasileirasdes-
pencaram no ranking de lu-
gares com aluguel mais caro
nasAméricas,segundoacon-
sultoria ECA International.
São Paulo e Rio caíram 11

e 9 posições, respectivamen-
te, na comparação com o le-
vantamentodoanopassado.
A cidade commaior preço

das Américas é também a
mais cara da lista: Nova
York, onde o customédio do
aluguel registradoneste ano
é de US$ 10,5 mil (cerca de
R$ 33,3 mil) por mês, valor
4% superior ao de 2016.
Apenas apartamentos de

alto padrão, com três dormi-
tórios e não-mobiliados, são
analisados na pesquisa.

LAr,
cAro LAr

AFGM,empresadeJoinvil-
le (SC) cuja atuaçãomais tra-
dicional énomercadodecla-
readores dentários, investiu
R$30milhõesparadesenvol-
verpeçasemateriaispara im-
plantes de dentes.
A estratégia é entrar com

mais força nesse mercado,
pois, nosúltimosanos, as in-
tervenções cirúrgicas para
implementaraspróteses fica-
rammais baratas, diz a dire-
tora BiancaMittelstädt.

“Os dentistas que só fazi-
amtratamentoestéticocome-
çaramaoferecercirurgia.Per-
cebemosessa tendênciae co-
meçamos a investir em pes-
quisa paramateriais.”
Os aportes foram próprios

e serviram para bancar uma
fábricaeavalidaçãodospro-
dutos (avaliações feitas por
terceiros).Acompanhia tem,
hoje, 140peças sintéticaspa-
ra implantes —existem tam-
bémas feitasdeossosdeboi.

cHeiA De DenteS

...assinada Eles se unem
aos70 funcionários admitidos
em junho, para reduzir o esto-
quedepedidosdemarcasepa-
tentes. O número de decisões
tomadas já aumentou60%de
2015 para 2016, aponta o INPI.
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MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

ReNATA AgoSTINI
de são paulo

A XP Investimentos consi-
dera o roubo de dados de 29
mil clientes como um episó-
dio isolado e já sob controle
e pretende manter o planos
de abrir capital na Bolsa.
Desde a noite de segunda-

feira (24), quando surgiram
asnotíciasdasaçõesporpar-
te de hackers, Guilherme
Benchimol, fundadordacor-
retora, empenha-se em tran-
quilizar investidores.
O discurso, reforçado pela

equipe daXP, é que o dinhei-
ro aplicado na corretora está
protegido e que nenhum da-
do sensível —como senhas e
movimentaçõesfinanceiras—
foiroubado,masinformações
comonome,CPFe endereço,
oquepodeserconseguidoem
outras bases de dados.

Uma das maiores correto-
rasdopaís, comcercade200
mil clientes, a XP prepara-se
desde o ano passado para
lançar ações na Bolsa.
Os recursos levantados

com a operação devem ser
usadosnaexpansãodacom-
panhia,quetemofundoame-
ricanoGeneralAtlantic como
sócio e quer aumentar sua
presença no exterior.

segredo
Nãoépossível saber ainda

o impacto da falha de segu-
rança nos negócios da corre-
tora.UmexecutivodaXPafir-
mou à Folha que alguns cli-
entes pediram para retirar
seu dinheiro, mas o número
foi muito pequeno.
A empresa, contudo, não

informou o número exato de
contasqueforamencerradas.
Oataquedoshackersocor-

reu em 2013 e 2014. Em de-
zembro do ano passado, os
criminososcomeçaramaten-
tar extorquirdinheirodossó-
cios.ElespediramR$22,5mi-
lhões “convertidos embitco-
ins” —moeda virtual e que é
mais difícil de ser rastreada.
A XP afirma que não pagou.

Apesardisso,osclientessó
souberamdaextensãodova-
zamento na segunda (23).
Nodia 16 de janeiro, a cor-

retorachegouaenviarumco-
municadoapósalgunsdos29
mil clientesque tiveramseus
dados roubados receberem
e-mailsdospróprioshackers,
relatando o ocorrido.
O textodaXP, contudo, foi

genérico. Nele, a empresa
afirmou que “tomou conhe-
cimentoque circulana inter-
netume-mail fraudulentoso-
bre um suposto vazamento
de dados cadastrais de nos-
sos clientes”, fruto de “uma
ação criminosa”.
Naocasião,acorretoraori-

entou os clientes a não res-
ponder ao e-mail ou acessar
links enviados.
O caso está sendo investi-

gadopelaPolíciaFederalepe-
loMinistérioPúblicoFederal.

XPmantémplano de entrar naBolsa após ataque
Sócios da corretora dizemque caso é isolado e quepoucos clientes encerraramsuas contas Computadores seguros

O investidor deve evitar
usar computadores públicos
e sempre verificar se seu
dispositivo móvel está seguro

Links em e-mails
A recomendação é digitar o
endereço do site diretamente
no navegador. Não se deve
clicar em links recebidos em
e-mails ou usar sites de buscas
para localizar a página da
corretora. Uma dica é sempre
confirmar se o endereço do
home broker começa com
https, pois significa que o site
possui certificado de segurança

Mudar a senha
Troque sua senha com
frequência, pelo menos
a cada seis meses. Evite
usar uma chave de fácil
identificação, como data de
nascimento ou sequências
de números, e procure usar
diferentes tipos de caractere

Segurança adicional
Vale também saber se a
corretora oferece outras
formas de aumentar a
verificação de segurança,
como envio de senhas
de acesso ao celular

Sigilo
As corretoras não pedem
dados de segurança por e-mail.
Não forneça informações
sobre a senha em
ligações ou por e-mail

Verifique a conta
Periodicamente
confira o extrato da sua
conta. Assim é possível
identificar eventuais
movimentações
inconsistentes em seu perfil

Antivírus
Mantenha o pacote de
segurança atualizado e com
proteção também contra
programasmaliciosos

CoMo PRoTegeR A suA cOntA

cOncLusÃO
DA venDA DO
yAHOO! AtRAsA

c INTeRNeT

O Yahoo! anunciou que a
vendadasprincipaisopera-
ções para a Verizon, anun-
ciadaemjulho,sóserácon-
cluídadepoisdeabril.Aces-
so de hackers a dados de
usuáriosatrasouonegócio.

sultados, diz Ferreira, foi a
perspectivadecontratar fun-
cionários, que teve um au-
mento de 11% no período.
“O indicador vinha em al-

tadesdeoutubro,quandoco-
meçaram as contratações
temporárias de fim de ano, e
agora se estabilizou em um
patamar positivo.”
A confiança do empresá-

rio, de modo geral, recuou
2,3%dedezembroparaopri-
meiromêsde2017,massegue
18,4%maiorqueno iníciodo
ano passado.
“A retração no início deste

ano reflete um ajuste na ex-
pectativaemrelaçãoàecono-
mia, que estavadescoladada
realidade.Ocenárioatual,po-
rém,é,semdúvidas,melhor.”
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Carteira... O ministro da
Indústria,Marcos Pereira, da-
rá posse a 70 servidores apro-
vados em concurso público
do INPI (InstitutoNacional de
Propriedade Industrial) nesta
quarta-feira (25).
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Revolução emcurso transformaa indústria comconectividade, internet das coisas e inteligência
artificial; falta investimento, banda larga emãodeobrapara se espalhar por todosos setores

TEMPOSBEMMODERnOS
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CLaUDia RoLLi
COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Roupaquemonitoraa sa-
úde do usuário. Geladeira
que faz compras on-line ao
notar que o estoque de ali-
mentos está no fim. Emba-
lagemde remédioqueavisa
quandovenceu.Carros, avi-
ões emetrôsquedispensam
motorista,pilotoecondutor.
Sãoprevisõesparaospró-

ximos anos, com o avanço
da chamada indústria 4.0.
Apesar deopaís ter caído

22posiçõesno índiceglobal
de inovação em 2016, a ex-
pectativa é que o tamanho
do mercado acabe empur-
rando o desenvolvimento.

“A indústria sofre efeitos
da crise, com redução de fi-
nanciamento à inovação,
mas é desafiada a avançar.
Éuma imposiçãopara com-
petir”, diz Rafael Lucchesi,
diretor da CNI (Confedera-
ção Nacional da Indústria).
Conectividade, internet

das coisas emtodasas fases
daprodução, impressora3D
e inteligênciaartificial estão
em uso em especial nas ca-
deiasdebiocombustível,au-
tomotiva e petroquímica.

Nelas, jásenotamganhos
de produtividade, prazos
mais curtos de lançamento
deprodutos,maior flexibili-
dade de linhas deprodução
e impactona capacidadede
as empresas se integrarem
emcadeiasglobaisdevalor.

“Os desafios ainda são
muitos, atéentre segmentos
com maior grau de uso das
tecnologias”, diz João Emí-
lioGonçalves,gerentedepo-
lítica industrial da CNI.
Entre eles, ele cita ampli-

ação e melhoria da infraes-
trutura de banda larga (es-
sencialparaosistema),apli-
caçõesdasnovas tecnologi-
as entre fornecedores, as-
pectos regulatórios e forma-
ção profissional.
Com a Mobilização Em-

presarialpela Inovação, sob
coordenaçãodaCNI, oobje-
tivoébuscaralternativaspa-
ra resolverdesafios, compo-
líticaspúblicas, investimen-
to e estratégias que de fato
transformem a indústria.
Com 900 robôs nas fábri-

cas dePernambuco eMinas
Gerais, o grupo FCA (reúne
Fiat, Jeep e Chrysler) já pro-
duz modelos com conceito
de 4.0, como o Fiat Argo.

Na linhadeprodução são
comuns exoesqueletos (es-
trutura biomecânica usada
para ergonomia em opera-
çõesdemaior risco), impres-
sora 3D e smart watch (fun-
cionacomorelógiodepulso
e controla a produção).

“Em cada carro são ras-
treados os dados das peças
montadas. Há um controle
maiordequalidadeemtem-
po real”, diz o italiano Pier-
luigi Astorino, gerente da
FCA para a América Latina.
Ao conectar a produção

de freios ABS em 11 unida-
des no mundo, a alemã
Bosch foiumadasprimeiras
a usar e fornecer tecnologi-
as para a indústria 4.0.
A integração entre as li-

nhas foi planejada há sete
anosmas só a partir de 2013
os softwares ganharam al-
goritmos que permitiram
torná-las mais inteligentes.
“Se o tempo de uma má-

quinapassarde 10%dopre-
visto, é dado imediatamen-
te aviso ao gestor. Antes, só
severiaaperdadeprodução
no dia seguinte”, diz Julio
Monteiro, diretor da Bosch.

A linhade freios também
para automaticamente nas

fábricas quando são detec-
tadosproblemas. “Seháde-
feito em um lote, o sistema
avisaàsdemais fábricas, eo
componente é descartado.”

sustentabilidade
Nosetor têxtil,osavanços

miramaindaprocessosmais
sustentáveis. Em Santo An-
dré, a fábrica da Rhodia, do
grupoSolvay,criouoprimei-
ro fio têxtil de poliamida bi-
odegradável domundo.
“Roupas com esse fio de-

saparecemematé trêsanos,
se descartadas em aterros
sanitários. As fibras sintéti-
cas levam até 70 anos”, diz
Renato Boaventura, presi-
dente da área de negócios
Fibras. Caso das peças ínti-
mas,cujodescarteécomum.
O grupo aplica cerca de

2,5% do faturamento mun-
dial em inovação, pesquisa
e desenvolvimento. Com
processos digitalizados, re-
duziuconsumodeágua, va-
lor, energia e custo em10%.
Com a manipulação de

nanopartículas e microen-
capsulação de ativos, a Na-
novetores Tecnologia (SC)
criouprocessosparaaumen-
tar a eficácia de produtos e

permitirnovos tratamentos.
“Conseguimoscolocarum

ativo, uma vitamina, um
óleo essencial no produto
semmisturá-lo ao creme ou
em contato com a embala-
gem. Isso faz comqueocos-
mético não perca vida útil,
alémdeaumentar suaeficá-
cia”, explica Betina Zanetti
Ramos, diretora e sócia da
Nanovetores Tecnologia.
Quandoencapsulado, es-

se “revestimento natural”
protege os ativos e potenci-
aliza a sua ação, reduzindo
de meses para dias o prazo
para o início dos efeitos.
Indústriasdecosméticos,

dermatológicas, veterinári-
as e têxteis já usam roupas
comtecidocommicroencap-
suladosquehidratamocor-
po ou repelemmosquitos.
Nas farmacêuticas, a ino-

vação ainda estámais foca-
da nos produtos do que nos
processos, diz Jair Calixto,
gerente de inovaçãodo Sin-
dusfarma, que representa o
setor. “Há espaço para a in-
dústria 4.0 avançar no con-
trole de dados. Hoje, parte
dos dados repassados àAn-
visa ainda é feita em plani-
lhas ou até manualmente.”

Cena do filme
‘TemposModernos’
emmontagem
deMaicon Silva

IndústrIa 4.0
ou produção
IntelIgente

Oque é A quarta revolução
industrial integra a produção
das empresas a partir de
sensores e equipamentos
conectados em rede e conecta
os mundos real e virtual da
cadeia produtiva e da economia

COmO é A internet é a
plataforma de intercâmbio; ela
integra um número ilimitado
de dispositivos, a internet das
coisas, ou IoT, na sigla em inglês

COmO FunCiOnAMáquinas
e insumos “conversam” ao
longo da cadeia com escala e
flexibilidade do processo de
fabricação, que pode ser feito
sobmedida (customizado)

Oque envOLve De
desenvolvimento de produtos
a simulação das condições
de produção e pós-venda. O
processo industrial passa a
ir muito além da produção e
distribuição de um produto
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»NELSONMUSSOLINI
Presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro titular do Conselho Nacional de Saúde

Como o governo pode
ajudar a saúde

R
odrigo Janot gosta ou não gosta
de Michel Temer? A pergunta
que se faz é essa, simples, direta.
A resposta praticamente unâni-

me dos que acompanham as confusões
político-judiciárias dos últimos dias, ou
meses, é a de que ele não gosta, e des-
gosta. Se não gosta, é obvio, não teria
isenção para atuar e mover processos
que envolvam a pessoa do presidente
da República. Opinião confirmada pelo
açodamento, pela obsessão, pela insis-
tência com que Janot procura indiciar e
denunciar Temer, o que resultaria em
seu afastamento da Presidência. Inda-
gação óbvia: por que tanta pressa se não
é inimigo e se a denúncia vai paralisar o
andamento das reformas imprescindí-
veis ao país?

Os ministros do Supremo Tribunal
Federal não pensam assim, pelo me-
nos em público, pois negaram, por
unanimidade (o ministro Gilmar Men-
des, já prevendo o resultado, não com-
pareceu e não votou e, data venia, to-
da unanimidade não é burra?) o pedi-
do de suspeição do PGR apresentado
pelo advogado Antonio Cláudio Mariz
de Oliveira. Talvez motivados por
companheirismo, Janot participa
sempre das sessões da Corte e do lan-
che vespertino, ou por comodismo, ou
para mostrar suposta independência
diante do Executivo, eles votaram co-
mo os que conhecem o Supremo sa-
biam que votariam.

Enquanto os sobrejuízes, como
sempre, lavam as mãos, a confusão lá
fora continua. Ninguém, políticos, magistrados,
procuradores, se entende. Cada um fala uma lín-
gua, um dialeto. Não conseguem se comunicar
nem com os que estão ao lado. Muito menos com
aqueles que, de longe, como curiosos observadores
interessados, como nós outros, insistem em desco-
brir o significado das misteriosas falas truncadas e
supostamente cifradas que usam.

Ministros supremos divergem e se agridem
diante das câmeras de televisão, diante do país.
Procuradores disparam flechadas (foi o que Janot
disse quando a Câmara dos Deputados rejeitou a
denúncia contra Temer) contra alvos inusitados,
buscando atingir desafetos e amigos de desafetos.
Advogados dão cabeçadas entre si mesmos, de olho
no ouro escondido pelos endinheirados e desarvo-
rados corruptos de sempre. Policiais federais não
quiseram ficar fora da dança selvagem e manda-
ram mensagens absurdas com ameaças surrealis-
tas aos superiores, lidas ao vivo, com espanto, por
jornalistas e comentaristas televisivos, que tam-
bém buscam encontrar um tradutor para o que
desejam dizer ao mudo e ao perplexo telespecta-
dor cansado e descrente de tudo.

O que os possíveis leitores pacientes acabam de
ler foi elaborado no estilo cifrado que o autor acaba
de criticar. A doença pega. E se propaga rápido. Des-
culpem, mas o que fazer? Leiam os jornais, liguem
seus rádios, suas televisões. Criaram dois monstros
arrogantes, que provocam o caos em lugar de apenas
fazer cumprir as normas legais que envolvem cor-
ruptos, corruptores, delatores e delatados, bandidos

de colarinho o qual tentam, sem sucesso, manter
branco. A sujeira em que todos se meteram desafia
lavanderias a jato.

Que confusão dos diabos. Ex-açougueiros jecas
e semialfabetizados, bandoleiros do asfalto trans-
formados em industriais da roubalheira sistêmica,
compram os que se vendem e que precisam com-
prar; enriquecem com empréstimos bilionários
autorizados por governantes devidamente propi-
nados; contratam um especialista, eticamente im-
pedido, em delativas premiadas (e como são pre-
miadas!); cumprem disciplinados o roteiro elabo-
rado pelo promotor-mentor, gravando ingênuos
desavisados. Ao fim, reúnem toda a tralha conse-
guida nos desvãos do poder e entregam o produto
falsificado ao chefe do especialista contratado. E
do chefão maior e de um ministro menor pelo des-
cuido de neófito ganham benesses garantidoras de
impunidade para todo o sempre. Agora se percebe
que nem todo nem sempre, por motivos que envol-
vem bebedeira e honestos gravadores. Maquini-
nhas que resolveram dar o devido troco aos que as
manipularam com má-fé criminosa, desmorali-
zando-os e os da PGR e do STF que homologaram
as fitas fajutas montadas, esburacadas e editadas
ao gosto do freguês acanalhado.

Tudo gira e se modifica rápido no mundo da agi-
tação lavadeira, como convém a quem adota o jato
como sistema de limpar sujeira. O que acontece ago-
ra, e causa espanto e revolta, será suplantado dentro
de minutos, de horas, por algo mais grave, mais re-
voltante. Para tornar a coisa pior, Janot agilizou e

utilizou o que conseguiu carregar na mochila de mal-
dades, sempre com o compadrio de supremos afoi-
tos. Afinal, Rachel Dodge está chegando para botar a
casa em ordem e em segurança. E, imprudente, o mi-
nistro da Justiça revela possível e próxima mudança
na chefia da Polícia Federal, provocando alvoroço no
gabinete diretor da corporação e, como suposta reta-
liação, o encaminhamento à dita açodada PGR de in-
quéritos ainda inconclusos, contra o presidente.

Ao fim e ao cabo, o que todos esperamos é que
surja, lá no fim do túnel escuro, a alvorada lumi-
nosa de um novo tempo, de um novo país, de uma
nova geração de homens públicos mais austera,
mais patriota, menos gananciosa. A chance de
mudança para melhor começou a acontecer, nun-
ca se deve esquecer isso, com um correto, isento,
competente, cauteloso, nunca açodado Sérgio
Moro, juiz federal lá na Curitiba que ficou mais fa-
mosa e respeitada ainda graças a ele.

Certo que houve antes, anunciando o suposto
fim da impunidade, o mensalão federal, com o mi-
nistro Joaquim Barbosa, e o mineiro, que não deu
em nada, como todos sabiam que ia acontecer, no
sentido de moralização. Mas, sem Moro, sem o MP
do Paraná, sem a Polícia Federal ponderada e bem
preparada daquele estado, nada do que está acon-
tecendo teria acontecido. Ficaríamos, então, e até
hoje, na rotina de governantes coniventes com os
malfeitores, com a corrupção e com o assalto aos
cofres públicos nunca apurados, na certeza da
prescrição punitiva de sempre. Por isso mesmo,
volto a comemorar: Salve Moro!

V oltar atrás em uma decisão errada é sinal de
fraqueza ou de bom senso? O Ministério da
Saúde vem dando exemplos de como cuidar
melhor da saúde pública ao somente adqui-

rir produtos que tenham registro no Brasil. A pres-
são popular se fez necessária, mas o ministro Ricar-
do Barros sentenciou: suspendam-se a importação
e a dispensação de medicamentos que, apesar de
mais baratos, não apresentam a segurança necessá-
ria para ser consumidos pelos brasileiros, com base
nos registros da Anvisa.

O governo quer economizar na compra de medi-
camentos, o que é correto do ponto de vista do orça-
mento público. Mas isso não pode acontecer a qual-
quer preço. Essa orientação foi adotada com os in-
sumos farmacêuticos na década de 1970 e início dos
anos 1980, com péssimos resultados. Recentemen-
te, sofremos com um surto de sífilis congênita por
falta de penicilina benzatina, insumo que o Brasil
produzia e que, por ser mais barato importar, deixou
de fabricar, perdendo conhecimento e competência
técnica para fazê-lo.

Duplo equívoco: 1) na área da saúde, a estratégia
de substituir a produção local pela importada não é
sustentável a longo prazo e leva o país à dependência
externa, que pode ser fatal para nossos doentes; 2) é
impossível comparar os preços da Índia e da China

Ogoverno federal reeditou o
decreto que abre à exploração
a Reserva Nacional do Cobre
e Associados (Renca), uma

área de 4,7 milhões de hectares no
nordeste da Amazônia, que represen-
ta a última grande fronteira mineral
no Brasil. Não houve, ainda, altera-
ções nos limites das unidades de con-
servação e terras indígenas existentes
na região. Contudo, o estímulo direto
para uma atividade de elevado im-
pacto ambiental trará graves danos
para os importantes remanescentes
florestais da região, inclusive em áreas
protegidas.

O objetivo é expandir receitas pa-
ra financiar desequilíbrios macroe-
conômicos e incentivar a expansão
de atividades que, embora altamente
lucrativas em termos privados, ge-
ram elevados custos sociais e am-
bientais. Essa decisão foi tomada,
sem debate com a sociedade, por um
governo marcado por sucessivos es-
cândalos e liderado por um presi-
dente a ser formalmente investigado
por corrupção ao fim de seu manda-
to. Serão incentivadas atividades de
mineração que pouco contribuem
para a inclusão social, pois geram
poucos empregos locais.

Além das áreas afetadas direta-
mente pela lavra, será necessário
construir vias para escoamento mi-
neral, com grande impacto em áreas
de floresta hoje altamente preserva-
das. A chegada dos trabalhadores pa-
ra a construção dessas vias trará
doenças e outros problemas associa-
dos a esse tipo de projeto: violência,
alcoolismo, prostituição e ruptura de
estruturas sociais nas comunidades
estabelecidas (ao contrário do que se
pensa, a área em questão não é um
território vazio de gente).

Isso explica por que tantas críticas
ao projeto, justamente quando a cú-
pula política se esforça no Congresso
Nacional para reduzir ao máximo as
salvaguardas legais do licenciamento
ambiental. O péssimo histórico do se-
tor mineral tampouco ajuda, como
revelado pelo gigantesco passivo para
a sociedade deixado pelo acidente da
mineradora Samarco, em Mariana
(MG), em 2015, reflexo da péssima
qualidade de sua gestão ambiental.

Tudo isso caracteriza o modelo de
reprimarização da economia brasi-
leira, cada vez mais dependente da
agropecuária e mineração: a compe-
titividade é baseada no acesso barato
a matérias-primas e energia e na
desconsideração dos custos so-
cioambientais. Esse garimpo de re-
cursos naturais reforça a exclusão
social, com benefícios concentrados
em um grupo pequeno de pessoas,
mas a degradação ambiental é deixa-
da para todos. O problema é agrava-
do pela redução contínua de recur-
sos orçamentários destinados à pro-
teção ambiental, tornada cada vez
menos efetiva após sucessivos cortes
orçamentários.

O setor privado resiste a adotar
medidas de internalização dos custos
socioambientais, especialmente nos
segmentos intensivos em recursos
naturais, como mineração e agrope-
cuária, e atividades intensivas em
energia e poluição. A visão (falaciosa)
de que crescimento econômico e pre-
servação ambiental são essencial-
mente antagônicos ainda prevalece
entre os tomadores de decisão. Em
analogia à “teoria do bolo”, que argu-
mentava que a concentração de ren-
da era necessária para o crescimento
econômico, pode-se dizer que o prin-
cípio norteador da reprimarização é
“preciso sujar o bolo para ele crescer;
depois a gente limpa”.

Também há perdas econômicas.
O último ciclo expansivo de aumen-
to dos preços das commodities ocul-
tou a tendência de longo prazo do
comportamento dos termos de tro-
ca, mas, no período recente, é nítido
que as commodities voltaram a um
comportamento descendente em
comparação com os produtos in-
tensivos em tecnologia. Não há luz
no fim da mina.

Por isso, a exploração de minérios
na Renca não pode ser pensada de
forma isolada, mas como mais um
elemento do retrocesso no desenvol-
vimento brasileiro. Sob o argumento
de resolver os problemas de curto
prazo, voltamos aos ciclos coloniais
de dependência de exportação de
produtos primários, criando grandes
passivos sociais e ambientais que co-
brarão seu custo mais à frente. A con-
ta, mais uma vez, será deixada para as
gerações futuras pagarem.

Janot x Temer.
Gosta ou não gosta?

» FÁBIO P. DOYLE
Jornalista e membro da Academia Mineira de Letras

Ouro de tolo:
RENCA e o futuro

da Amazônia
» CARLOS EDUARDO FRICKMANNYOUNG

Professor do Instituto de Economia da
UFRJ, coordenador do Grupo de Economia
do Meio Ambiente (www.ie.ufrj.br/gema) e
membro da Rede de Especialistas em

Conservação da Natureza

com os praticados no Brasil. O custo de produção, os
impostos exigidos, os requisitos regulatórios e a esca-
la de produção, entre outros aspectos, impedem que
se faça uma relação correta de custo/benefício. E não
somente na área farmacêutica. Refrigerantes, carros,
roupas, alimentos, equipamentos eletrônicos etc.
são muito mais baratos lá do que aqui. E o motivo é
simples: o “custo-rasil” torna nosso produto mais ca-
ro e a comparação, injusta.

No caso dos medicamentos, nosso custo de pro-
dução, a tributação incidente sobre os produtos, os
encargos sociais que oneram a folha de pagamentos
e as regras da regulação econômica são alguns fato-
res que encarecem nossos produtos.

Vejamos os salários. Em Deli, na Índia, região on-
de a remuneração é mais alta, os empregados rece-
bem 423 rúpias por dia, em média. A quantia equiva-
le a pouco mais de R$ 20. Na região de Bihar, onde o
valor é mais baixo, a remuneração média é de 160 rú-
pias diárias, menos de R$ 8. E, na Índia, não há bene-
fícios previstos em lei. Para ter direito a férias, vale-
transporte, vale-alimentação, horas extras, bônus ou
13º salário, o empregado deve entrar em acordo com
o empregador e firmar um contrato de trabalho.

No Brasil, o salário médio da indústria farmacêuti-
ca era de R$ 260 por dia, em 2015, segundo o Relatório
Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do

Trabalho. Acrescido de todos os encargos, um fun-
cionário do setor custava para um laboratório aqui
instalado cerca de R$ 500 por dia.

Como comparar o medicamento indiano com o
brasileiro se, apenas com a folha de pagamentos,
nosso custo é 20 vezes maior? Conclusão: não conse-
guimos competir em igualdade de condições com os
medicamentos produzidos na Índia e na China. O
que fazer, então? Acabar com a indústria farmacêuti-
ca instalada no Brasil e importar tudo desses países?

A experiência recente demonstrou que essa não é
a melhor solução. O país precisa, isso sim, de uma po-
lítica industrial de Estado (e não de governo, que mu-
da a cada novo ministro da Saúde) que priorize o que
é produzido aqui, que reconheça o desenvolvimento
local de moléculas incrementais, com a devida prote-
ção intelectual, entre outras medidas que incentivem
a iniciativa privada a correr o risco de investir no país.

Precisa de uma política que reveja a carga tributá-
ria dos medicamentos (uma das mais altas do mun-
do), que desonere o custo da mão de obra de quem
produz medicamentos para o Sistema Único de Saú-
de, sem a necessidade da participação dos laborató-
rios públicos, que estão todos sucateados. Não va-
mos nos iludir. Sem uma indústria farmacêutica for-
te, o que hoje é barato poderá ser caro e desastroso
amanhã para a saúde da população brasileira.
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CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO
Índice avalia condicões atuais, expectativas
e intenção de fazer investimentos
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A indústria farmacêutica
observouaumentode fatura-
mento e de unidades vendi-
dasnoanopassado,mas,pe-
la primeira vez desde 2011, o
númerodepessoasemprega-
das no setor caiu.
O último trimestre foi o pi-

or, comperdade 1.500 traba-
lhadores.O resultadodoano
foi negativo em 107.
O saldo aconteceu por

ajustes de pessoal nas divi-
sõesdevendasenoadminis-
trativo das empresas, segun-
do Nelson Mussolini, presi-
dentedoSindusfarma (sindi-
cato do segmento).
Naáreadeprodução,hou-

veummovimentode trocade
trabalhadores com salários
mais altos por novos contra-
tadoscomremuneraçãomais
baixa, afirma ele.
“Outras áreas da econo-

mia perderambons profissi-
onais. Tem sobra de gente
qualificada na rua. A indús-
tria farmacêutica substituiu
trabalhadores com altos sa-
lários por outros, que estari-
am desempregados.”

As companhias venderam
4% a mais de remédios no
anopassado, e 11%emrecei-
ta total, mas têm enfrentado
queda na rentabilidade por
causa de aumentos dematé-
ria-prima e de custos de pro-
dução, diz Mussolini.
“Quandoasempresaspas-

sam por isso, fazem cortes.
Nopassado, elesnãoaconte-
ciam empessoal porque não
conseguiam repor gente do
mesmonível.Agora,elascon-
seguem fazer isso.”
Umeventual aquecimento

do mercado de trabalho não
deve influenciar as contrata-
çõesdo setor,mas seria favo-
rável para as vendas, afirma.

Por rentabilidade,
as farmacêuticas
demitem e trocam
seus funcionários

HORADO CAFÉ

Comércio inicia 2017 com estoques
maiores que há um ano, diz entidade
As vendas de fim de ano

não solucionaram o proble-
ma de estoque do comércio,
e 29,5%dos varejistas dopa-
ís iniciaram 2017 com reser-
vas acima do adequado,
aponta pesquisa da CNC
(confederação do setor).
A situaçãoatual épior que

a de um ano atrás, segundo
a economista da entidade
Izis Ferreira. Em janeiro de
2016, a intenção dos empre-
sários em renovar seus esto-
ques era 1,7% superior.
“As pequenas companhi-

as, que representamcercade
95%docomércionopaís,de-
morarampara reduzirovolu-
me de pedidos. Ao longo do
ano, foram feitos ajustes,
mas o índice segue alto.”
Apesar da piora, a inten-

çãodos empresáriosde fazer
investimentos cresceu 6,3%
neste janeiro, em relação ao
mesmomêsdoanopassado.
Outraboa surpresanos re-

As cidadesbrasileirasdes-
pencaram no ranking de lu-
gares com aluguel mais caro
nasAméricas,segundoacon-
sultoria ECA International.
São Paulo e Rio caíram 11

e 9 posições, respectivamen-
te, na comparação com o le-
vantamentodoanopassado.
A cidade commaior preço

das Américas é também a
mais cara da lista: Nova
York, onde o customédio do
aluguel registradoneste ano
é de US$ 10,5 mil (cerca de
R$ 33,3 mil) por mês, valor
4% superior ao de 2016.
Apenas apartamentos de

alto padrão, com três dormi-
tórios e não-mobiliados, são
analisados na pesquisa.

LAr,
cAro LAr

AFGM,empresadeJoinvil-
le (SC) cuja atuaçãomais tra-
dicional énomercadodecla-
readores dentários, investiu
R$30milhõesparadesenvol-
verpeçasemateriaispara im-
plantes de dentes.
A estratégia é entrar com

mais força nesse mercado,
pois, nosúltimosanos, as in-
tervenções cirúrgicas para
implementaraspróteses fica-
rammais baratas, diz a dire-
tora BiancaMittelstädt.

“Os dentistas que só fazi-
amtratamentoestéticocome-
çaramaoferecercirurgia.Per-
cebemosessa tendênciae co-
meçamos a investir em pes-
quisa paramateriais.”
Os aportes foram próprios

e serviram para bancar uma
fábricaeavalidaçãodospro-
dutos (avaliações feitas por
terceiros).Acompanhia tem,
hoje, 140peças sintéticaspa-
ra implantes —existem tam-
bémas feitasdeossosdeboi.

cHeiA De DenteS

...assinada Eles se unem
aos70 funcionários admitidos
em junho, para reduzir o esto-
quedepedidosdemarcasepa-
tentes. O número de decisões
tomadas já aumentou60%de
2015 para 2016, aponta o INPI.

MERCADO ABERTO
MARIA CRISTINA FRIAS cristina.frias1@grupofolha.com.br

d com FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

ReNATA AgoSTINI
de são paulo

A XP Investimentos consi-
dera o roubo de dados de 29
mil clientes como um episó-
dio isolado e já sob controle
e pretende manter o planos
de abrir capital na Bolsa.
Desde a noite de segunda-

feira (24), quando surgiram
asnotíciasdasaçõesporpar-
te de hackers, Guilherme
Benchimol, fundadordacor-
retora, empenha-se em tran-
quilizar investidores.
O discurso, reforçado pela

equipe daXP, é que o dinhei-
ro aplicado na corretora está
protegido e que nenhum da-
do sensível —como senhas e
movimentaçõesfinanceiras—
foiroubado,masinformações
comonome,CPFe endereço,
oquepodeserconseguidoem
outras bases de dados.

Uma das maiores correto-
rasdopaís, comcercade200
mil clientes, a XP prepara-se
desde o ano passado para
lançar ações na Bolsa.
Os recursos levantados

com a operação devem ser
usadosnaexpansãodacom-
panhia,quetemofundoame-
ricanoGeneralAtlantic como
sócio e quer aumentar sua
presença no exterior.

segredo
Nãoépossível saber ainda

o impacto da falha de segu-
rança nos negócios da corre-
tora.UmexecutivodaXPafir-
mou à Folha que alguns cli-
entes pediram para retirar
seu dinheiro, mas o número
foi muito pequeno.
A empresa, contudo, não

informou o número exato de
contasqueforamencerradas.
Oataquedoshackersocor-

reu em 2013 e 2014. Em de-
zembro do ano passado, os
criminososcomeçaramaten-
tar extorquirdinheirodossó-
cios.ElespediramR$22,5mi-
lhões “convertidos embitco-
ins” —moeda virtual e que é
mais difícil de ser rastreada.
A XP afirma que não pagou.

Apesardisso,osclientessó
souberamdaextensãodova-
zamento na segunda (23).
Nodia 16 de janeiro, a cor-

retorachegouaenviarumco-
municadoapósalgunsdos29
mil clientesque tiveramseus
dados roubados receberem
e-mailsdospróprioshackers,
relatando o ocorrido.
O textodaXP, contudo, foi

genérico. Nele, a empresa
afirmou que “tomou conhe-
cimentoque circulana inter-
netume-mail fraudulentoso-
bre um suposto vazamento
de dados cadastrais de nos-
sos clientes”, fruto de “uma
ação criminosa”.
Naocasião,acorretoraori-

entou os clientes a não res-
ponder ao e-mail ou acessar
links enviados.
O caso está sendo investi-

gadopelaPolíciaFederalepe-
loMinistérioPúblicoFederal.

XPmantémplano de entrar naBolsa após ataque
Sócios da corretora dizemque caso é isolado e quepoucos clientes encerraramsuas contas Computadores seguros

O investidor deve evitar
usar computadores públicos
e sempre verificar se seu
dispositivo móvel está seguro

Links em e-mails
A recomendação é digitar o
endereço do site diretamente
no navegador. Não se deve
clicar em links recebidos em
e-mails ou usar sites de buscas
para localizar a página da
corretora. Uma dica é sempre
confirmar se o endereço do
home broker começa com
https, pois significa que o site
possui certificado de segurança

Mudar a senha
Troque sua senha com
frequência, pelo menos
a cada seis meses. Evite
usar uma chave de fácil
identificação, como data de
nascimento ou sequências
de números, e procure usar
diferentes tipos de caractere

Segurança adicional
Vale também saber se a
corretora oferece outras
formas de aumentar a
verificação de segurança,
como envio de senhas
de acesso ao celular

Sigilo
As corretoras não pedem
dados de segurança por e-mail.
Não forneça informações
sobre a senha em
ligações ou por e-mail

Verifique a conta
Periodicamente
confira o extrato da sua
conta. Assim é possível
identificar eventuais
movimentações
inconsistentes em seu perfil

Antivírus
Mantenha o pacote de
segurança atualizado e com
proteção também contra
programasmaliciosos

CoMo PRoTegeR A suA cOntA

cOncLusÃO
DA venDA DO
yAHOO! AtRAsA

c INTeRNeT

O Yahoo! anunciou que a
vendadasprincipaisopera-
ções para a Verizon, anun-
ciadaemjulho,sóserácon-
cluídadepoisdeabril.Aces-
so de hackers a dados de
usuáriosatrasouonegócio.

sultados, diz Ferreira, foi a
perspectivadecontratar fun-
cionários, que teve um au-
mento de 11% no período.
“O indicador vinha em al-

tadesdeoutubro,quandoco-
meçaram as contratações
temporárias de fim de ano, e
agora se estabilizou em um
patamar positivo.”
A confiança do empresá-

rio, de modo geral, recuou
2,3%dedezembroparaopri-
meiromêsde2017,massegue
18,4%maiorqueno iníciodo
ano passado.
“A retração no início deste

ano reflete um ajuste na ex-
pectativaemrelaçãoàecono-
mia, que estavadescoladada
realidade.Ocenárioatual,po-
rém,é,semdúvidas,melhor.”

RANKING DE ALUGUÉIS
Maiores preços, por cidade

Nova York
Caracas

São Francisco
Miami

Buenos Aires
Boston

Los Angeles
Port of Spain

Cidade doMéxico
Montevidéu

Washington DC
Bogotá

Rio de Janeiro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
6
8
13
16
26
18
19
31
34
36
39
40

Fonte: ECA International

Américas Mundo

Carteira... O ministro da
Indústria,Marcos Pereira, da-
rá posse a 70 servidores apro-
vados em concurso público
do INPI (InstitutoNacional de
Propriedade Industrial) nesta
quarta-feira (25).
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NelsonMussolini, presidente
executivo do Sindusfarma

UM MERCADO INELÁSTICO
Desempenho do setor farmacêutico

Vendas
Em bilhões de unidades
Em R$ bilhões

Fonte: Sindusfarma
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»NELSONMUSSOLINI
Presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro titular do Conselho Nacional de Saúde

Como o governo pode
ajudar a saúde

R
odrigo Janot gosta ou não gosta
de Michel Temer? A pergunta
que se faz é essa, simples, direta.
A resposta praticamente unâni-

me dos que acompanham as confusões
político-judiciárias dos últimos dias, ou
meses, é a de que ele não gosta, e des-
gosta. Se não gosta, é obvio, não teria
isenção para atuar e mover processos
que envolvam a pessoa do presidente
da República. Opinião confirmada pelo
açodamento, pela obsessão, pela insis-
tência com que Janot procura indiciar e
denunciar Temer, o que resultaria em
seu afastamento da Presidência. Inda-
gação óbvia: por que tanta pressa se não
é inimigo e se a denúncia vai paralisar o
andamento das reformas imprescindí-
veis ao país?

Os ministros do Supremo Tribunal
Federal não pensam assim, pelo me-
nos em público, pois negaram, por
unanimidade (o ministro Gilmar Men-
des, já prevendo o resultado, não com-
pareceu e não votou e, data venia, to-
da unanimidade não é burra?) o pedi-
do de suspeição do PGR apresentado
pelo advogado Antonio Cláudio Mariz
de Oliveira. Talvez motivados por
companheirismo, Janot participa
sempre das sessões da Corte e do lan-
che vespertino, ou por comodismo, ou
para mostrar suposta independência
diante do Executivo, eles votaram co-
mo os que conhecem o Supremo sa-
biam que votariam.

Enquanto os sobrejuízes, como
sempre, lavam as mãos, a confusão lá
fora continua. Ninguém, políticos, magistrados,
procuradores, se entende. Cada um fala uma lín-
gua, um dialeto. Não conseguem se comunicar
nem com os que estão ao lado. Muito menos com
aqueles que, de longe, como curiosos observadores
interessados, como nós outros, insistem em desco-
brir o significado das misteriosas falas truncadas e
supostamente cifradas que usam.

Ministros supremos divergem e se agridem
diante das câmeras de televisão, diante do país.
Procuradores disparam flechadas (foi o que Janot
disse quando a Câmara dos Deputados rejeitou a
denúncia contra Temer) contra alvos inusitados,
buscando atingir desafetos e amigos de desafetos.
Advogados dão cabeçadas entre si mesmos, de olho
no ouro escondido pelos endinheirados e desarvo-
rados corruptos de sempre. Policiais federais não
quiseram ficar fora da dança selvagem e manda-
ram mensagens absurdas com ameaças surrealis-
tas aos superiores, lidas ao vivo, com espanto, por
jornalistas e comentaristas televisivos, que tam-
bém buscam encontrar um tradutor para o que
desejam dizer ao mudo e ao perplexo telespecta-
dor cansado e descrente de tudo.

O que os possíveis leitores pacientes acabam de
ler foi elaborado no estilo cifrado que o autor acaba
de criticar. A doença pega. E se propaga rápido. Des-
culpem, mas o que fazer? Leiam os jornais, liguem
seus rádios, suas televisões. Criaram dois monstros
arrogantes, que provocam o caos em lugar de apenas
fazer cumprir as normas legais que envolvem cor-
ruptos, corruptores, delatores e delatados, bandidos

de colarinho o qual tentam, sem sucesso, manter
branco. A sujeira em que todos se meteram desafia
lavanderias a jato.

Que confusão dos diabos. Ex-açougueiros jecas
e semialfabetizados, bandoleiros do asfalto trans-
formados em industriais da roubalheira sistêmica,
compram os que se vendem e que precisam com-
prar; enriquecem com empréstimos bilionários
autorizados por governantes devidamente propi-
nados; contratam um especialista, eticamente im-
pedido, em delativas premiadas (e como são pre-
miadas!); cumprem disciplinados o roteiro elabo-
rado pelo promotor-mentor, gravando ingênuos
desavisados. Ao fim, reúnem toda a tralha conse-
guida nos desvãos do poder e entregam o produto
falsificado ao chefe do especialista contratado. E
do chefão maior e de um ministro menor pelo des-
cuido de neófito ganham benesses garantidoras de
impunidade para todo o sempre. Agora se percebe
que nem todo nem sempre, por motivos que envol-
vem bebedeira e honestos gravadores. Maquini-
nhas que resolveram dar o devido troco aos que as
manipularam com má-fé criminosa, desmorali-
zando-os e os da PGR e do STF que homologaram
as fitas fajutas montadas, esburacadas e editadas
ao gosto do freguês acanalhado.

Tudo gira e se modifica rápido no mundo da agi-
tação lavadeira, como convém a quem adota o jato
como sistema de limpar sujeira. O que acontece ago-
ra, e causa espanto e revolta, será suplantado dentro
de minutos, de horas, por algo mais grave, mais re-
voltante. Para tornar a coisa pior, Janot agilizou e

utilizou o que conseguiu carregar na mochila de mal-
dades, sempre com o compadrio de supremos afoi-
tos. Afinal, Rachel Dodge está chegando para botar a
casa em ordem e em segurança. E, imprudente, o mi-
nistro da Justiça revela possível e próxima mudança
na chefia da Polícia Federal, provocando alvoroço no
gabinete diretor da corporação e, como suposta reta-
liação, o encaminhamento à dita açodada PGR de in-
quéritos ainda inconclusos, contra o presidente.

Ao fim e ao cabo, o que todos esperamos é que
surja, lá no fim do túnel escuro, a alvorada lumi-
nosa de um novo tempo, de um novo país, de uma
nova geração de homens públicos mais austera,
mais patriota, menos gananciosa. A chance de
mudança para melhor começou a acontecer, nun-
ca se deve esquecer isso, com um correto, isento,
competente, cauteloso, nunca açodado Sérgio
Moro, juiz federal lá na Curitiba que ficou mais fa-
mosa e respeitada ainda graças a ele.

Certo que houve antes, anunciando o suposto
fim da impunidade, o mensalão federal, com o mi-
nistro Joaquim Barbosa, e o mineiro, que não deu
em nada, como todos sabiam que ia acontecer, no
sentido de moralização. Mas, sem Moro, sem o MP
do Paraná, sem a Polícia Federal ponderada e bem
preparada daquele estado, nada do que está acon-
tecendo teria acontecido. Ficaríamos, então, e até
hoje, na rotina de governantes coniventes com os
malfeitores, com a corrupção e com o assalto aos
cofres públicos nunca apurados, na certeza da
prescrição punitiva de sempre. Por isso mesmo,
volto a comemorar: Salve Moro!

V oltar atrás em uma decisão errada é sinal de
fraqueza ou de bom senso? O Ministério da
Saúde vem dando exemplos de como cuidar
melhor da saúde pública ao somente adqui-

rir produtos que tenham registro no Brasil. A pres-
são popular se fez necessária, mas o ministro Ricar-
do Barros sentenciou: suspendam-se a importação
e a dispensação de medicamentos que, apesar de
mais baratos, não apresentam a segurança necessá-
ria para ser consumidos pelos brasileiros, com base
nos registros da Anvisa.

O governo quer economizar na compra de medi-
camentos, o que é correto do ponto de vista do orça-
mento público. Mas isso não pode acontecer a qual-
quer preço. Essa orientação foi adotada com os in-
sumos farmacêuticos na década de 1970 e início dos
anos 1980, com péssimos resultados. Recentemen-
te, sofremos com um surto de sífilis congênita por
falta de penicilina benzatina, insumo que o Brasil
produzia e que, por ser mais barato importar, deixou
de fabricar, perdendo conhecimento e competência
técnica para fazê-lo.

Duplo equívoco: 1) na área da saúde, a estratégia
de substituir a produção local pela importada não é
sustentável a longo prazo e leva o país à dependência
externa, que pode ser fatal para nossos doentes; 2) é
impossível comparar os preços da Índia e da China

Ogoverno federal reeditou o
decreto que abre à exploração
a Reserva Nacional do Cobre
e Associados (Renca), uma

área de 4,7 milhões de hectares no
nordeste da Amazônia, que represen-
ta a última grande fronteira mineral
no Brasil. Não houve, ainda, altera-
ções nos limites das unidades de con-
servação e terras indígenas existentes
na região. Contudo, o estímulo direto
para uma atividade de elevado im-
pacto ambiental trará graves danos
para os importantes remanescentes
florestais da região, inclusive em áreas
protegidas.

O objetivo é expandir receitas pa-
ra financiar desequilíbrios macroe-
conômicos e incentivar a expansão
de atividades que, embora altamente
lucrativas em termos privados, ge-
ram elevados custos sociais e am-
bientais. Essa decisão foi tomada,
sem debate com a sociedade, por um
governo marcado por sucessivos es-
cândalos e liderado por um presi-
dente a ser formalmente investigado
por corrupção ao fim de seu manda-
to. Serão incentivadas atividades de
mineração que pouco contribuem
para a inclusão social, pois geram
poucos empregos locais.

Além das áreas afetadas direta-
mente pela lavra, será necessário
construir vias para escoamento mi-
neral, com grande impacto em áreas
de floresta hoje altamente preserva-
das. A chegada dos trabalhadores pa-
ra a construção dessas vias trará
doenças e outros problemas associa-
dos a esse tipo de projeto: violência,
alcoolismo, prostituição e ruptura de
estruturas sociais nas comunidades
estabelecidas (ao contrário do que se
pensa, a área em questão não é um
território vazio de gente).

Isso explica por que tantas críticas
ao projeto, justamente quando a cú-
pula política se esforça no Congresso
Nacional para reduzir ao máximo as
salvaguardas legais do licenciamento
ambiental. O péssimo histórico do se-
tor mineral tampouco ajuda, como
revelado pelo gigantesco passivo para
a sociedade deixado pelo acidente da
mineradora Samarco, em Mariana
(MG), em 2015, reflexo da péssima
qualidade de sua gestão ambiental.

Tudo isso caracteriza o modelo de
reprimarização da economia brasi-
leira, cada vez mais dependente da
agropecuária e mineração: a compe-
titividade é baseada no acesso barato
a matérias-primas e energia e na
desconsideração dos custos so-
cioambientais. Esse garimpo de re-
cursos naturais reforça a exclusão
social, com benefícios concentrados
em um grupo pequeno de pessoas,
mas a degradação ambiental é deixa-
da para todos. O problema é agrava-
do pela redução contínua de recur-
sos orçamentários destinados à pro-
teção ambiental, tornada cada vez
menos efetiva após sucessivos cortes
orçamentários.

O setor privado resiste a adotar
medidas de internalização dos custos
socioambientais, especialmente nos
segmentos intensivos em recursos
naturais, como mineração e agrope-
cuária, e atividades intensivas em
energia e poluição. A visão (falaciosa)
de que crescimento econômico e pre-
servação ambiental são essencial-
mente antagônicos ainda prevalece
entre os tomadores de decisão. Em
analogia à “teoria do bolo”, que argu-
mentava que a concentração de ren-
da era necessária para o crescimento
econômico, pode-se dizer que o prin-
cípio norteador da reprimarização é
“preciso sujar o bolo para ele crescer;
depois a gente limpa”.

Também há perdas econômicas.
O último ciclo expansivo de aumen-
to dos preços das commodities ocul-
tou a tendência de longo prazo do
comportamento dos termos de tro-
ca, mas, no período recente, é nítido
que as commodities voltaram a um
comportamento descendente em
comparação com os produtos in-
tensivos em tecnologia. Não há luz
no fim da mina.

Por isso, a exploração de minérios
na Renca não pode ser pensada de
forma isolada, mas como mais um
elemento do retrocesso no desenvol-
vimento brasileiro. Sob o argumento
de resolver os problemas de curto
prazo, voltamos aos ciclos coloniais
de dependência de exportação de
produtos primários, criando grandes
passivos sociais e ambientais que co-
brarão seu custo mais à frente. A con-
ta, mais uma vez, será deixada para as
gerações futuras pagarem.

Janot x Temer.
Gosta ou não gosta?

» FÁBIO P. DOYLE
Jornalista e membro da Academia Mineira de Letras

Ouro de tolo:
RENCA e o futuro

da Amazônia
» CARLOS EDUARDO FRICKMANNYOUNG

Professor do Instituto de Economia da
UFRJ, coordenador do Grupo de Economia
do Meio Ambiente (www.ie.ufrj.br/gema) e
membro da Rede de Especialistas em

Conservação da Natureza

com os praticados no Brasil. O custo de produção, os
impostos exigidos, os requisitos regulatórios e a esca-
la de produção, entre outros aspectos, impedem que
se faça uma relação correta de custo/benefício. E não
somente na área farmacêutica. Refrigerantes, carros,
roupas, alimentos, equipamentos eletrônicos etc.
são muito mais baratos lá do que aqui. E o motivo é
simples: o “custo-rasil” torna nosso produto mais ca-
ro e a comparação, injusta.

No caso dos medicamentos, nosso custo de pro-
dução, a tributação incidente sobre os produtos, os
encargos sociais que oneram a folha de pagamentos
e as regras da regulação econômica são alguns fato-
res que encarecem nossos produtos.

Vejamos os salários. Em Deli, na Índia, região on-
de a remuneração é mais alta, os empregados rece-
bem 423 rúpias por dia, em média. A quantia equiva-
le a pouco mais de R$ 20. Na região de Bihar, onde o
valor é mais baixo, a remuneração média é de 160 rú-
pias diárias, menos de R$ 8. E, na Índia, não há bene-
fícios previstos em lei. Para ter direito a férias, vale-
transporte, vale-alimentação, horas extras, bônus ou
13º salário, o empregado deve entrar em acordo com
o empregador e firmar um contrato de trabalho.

No Brasil, o salário médio da indústria farmacêuti-
ca era de R$ 260 por dia, em 2015, segundo o Relatório
Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do

Trabalho. Acrescido de todos os encargos, um fun-
cionário do setor custava para um laboratório aqui
instalado cerca de R$ 500 por dia.

Como comparar o medicamento indiano com o
brasileiro se, apenas com a folha de pagamentos,
nosso custo é 20 vezes maior? Conclusão: não conse-
guimos competir em igualdade de condições com os
medicamentos produzidos na Índia e na China. O
que fazer, então? Acabar com a indústria farmacêuti-
ca instalada no Brasil e importar tudo desses países?

A experiência recente demonstrou que essa não é
a melhor solução. O país precisa, isso sim, de uma po-
lítica industrial de Estado (e não de governo, que mu-
da a cada novo ministro da Saúde) que priorize o que
é produzido aqui, que reconheça o desenvolvimento
local de moléculas incrementais, com a devida prote-
ção intelectual, entre outras medidas que incentivem
a iniciativa privada a correr o risco de investir no país.

Precisa de uma política que reveja a carga tributá-
ria dos medicamentos (uma das mais altas do mun-
do), que desonere o custo da mão de obra de quem
produz medicamentos para o Sistema Único de Saú-
de, sem a necessidade da participação dos laborató-
rios públicos, que estão todos sucateados. Não va-
mos nos iludir. Sem uma indústria farmacêutica for-
te, o que hoje é barato poderá ser caro e desastroso
amanhã para a saúde da população brasileira.
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A P R ES E N TAÇÃO

O Grupemef se transformou em 2017  Após a in-
serção no Sindusfarma no começo de 2016, nes-
te 2º ano solidificamos a revitalização do Grupe-
mef, tornando-o o braço de marketing e pesquisa 
de mercado do sindicato, prestando serviços de 
valor agregado aos nossos associados e voltando 
ser reconhecido como uma referência pelos exe-
cutivos da indústria 

Aumentamos significativamente a ativida-
de de formação e troca de boas práticas, não só 
com aumento do número de cursos e eventos, 
mas também com aumento de participantes nos 
mesmos 

Particularmente na área de acesso, criamos um 
programa de formação único na indústria  Os par-
ticipantes reconhecem a qualidade da nossa for-
mação, fazendo avaliação média dos nossos cur-
sos de 9 numa escala de 10 

Intensificamos e inovamos as pesquisas, lan-
çando entre outras a pesquisa de imagem, que 
teve grande impacto na indústria 

Passamos a atingir novos grupos alvo, com a 
formação do grupo de trabalho de líderes de ven-
da e do grupo de gestores de incentivos 

Com a decisiva colaboração do conselho con-
sultivo, impulsionamos o estabelecimento de 
SLAs com os prestadores de serviço de informa-
ção, bem como continuamos fomentando o diálo-

go com os mesmos para a melhora contínua dos 
dados e serviços 

 
Antonio Andreas Strakos

Consultor da Gerência de Inteligência  
de Mercado –  Grupemef

M I S SÃO  D O  D E PA RTA M E N TO

A missão da Gerência de Inteligência de Mercado 
– Grupemef é agregar valor para nossos associa-
dos, através da criação e disseminação de infor-
mação, conhecimento e boas práticas relaciona-
das ao processo de marketing, vendas e pesquisa 
de mercado farmacêutico  

O B J E T I VO S

• Criar ferramentas de informação de alto va-
lor agregado, na área de marketing e vendas, 
que possam ser obtidas a partir do comparti-
lhamento de informações dos associados;

• Criar e manter atualizados KPIs referentes a 
produtividade de marketing e vendas, que sir-
vam para benchmarking da indústria;

• Realizar pesquisas entre associados e com pú-
blicos externos que sejam de interesse comum 
da indústria, com recursos próprios e parcerias 
com institutos externos 

• 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-chave 
ao projeto do novo GRUPEMEF, criando assim 
um círculo virtuoso de participação e credibi-
lidade para a associação;

P Ú B L I CO -A LVO

Nossas atividades se destinam aos gerentes ge-
rais, executivos de marketing, vendas, pesquisa de 
mercado, treinamento, business support e outros 
executivos que tenham interface e colaboração 
com estas funções e estejam envolvidas no pro-
cesso de marketing farmacêutico 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Fevereiro

09/02 Pesquisa Perfil da FV

Esta pesquisa teve como finalidade entender me-
lhor qual o perfil dos profissionais que atuam na 
Força de Vendas das Indústrias Farmacêuticas no 
Brasil. Como tal, serve para que os participantes 
comparem a composição da sua equipe com ou-
tros concorrentes e com a média da Indútria com 
relação à parametros como: Idade, escolaridade, 
anos de casa etc  

Alguns Highlights desta pesquisa:

• 63% dos representantes tem menos de 40 anos 
de idade

• 70% dos representantes tem menos de 6 anos 
de casa

• 84% dos representantes tem Ensino Superior 
completo ou nível escolar acima 

• A taxa média de Turnover da indústria é de 
9,74%

 » Número laboratórios beneficiados: 20

Março

De 17/03 à 28/07 Acesso de Medicamentos e 

Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro

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 sistema de 
saúde brasileiro com ênfase nas áreas de Acesso e 
Farmacoeconomia, para profissionais de Marke-
ting que necessitem ou desejem entender os pro-
cessos dessas áreas 

Em 17 módulos, durante 15 semanas, o curso 
qualificou profissionais da indústria farmacêu-
tica na elaboração de estratégias de acesso aos 
mercados de saúde público e privado, abordan-
do, entre outros temas, Acesso e Incorporação de 
Medicamentos, Doenças Raras e Judicialização, 
Biossimilares e PDPs 

 » Número de pessoas beneficiadas: 54

21/03 1ª Reunião do Conselho Consultivo:

Convidamos os membros do conselho Consultivo 
para discutir a agenda abaixo:

Proposta SLAs Close-up;
Proposta SLAs IMS;
Pesquisa de Imagem dos laboratórios perante 

a Classe Médica;
Apresentação dos resultados de um mercado e 

decisão sobre divulgação 
Curso: Como conduzir um Projeto de Efetivi-

dade da Força de vendas;
Curso para Gerentes de Produtos: Desenho do 

Conteúdo e sugestões de docentes;
Pesquisa: Estrutura Organizacional 

 » Número de pessoas beneficiadas: 12

Abril 

24/04 Estabelecimento das propostas de SLAs 

Close-up e IQVIA

Após uma série de reuniões e negociações o depar-
tamento de Inteligência de Mercado – Grupemef, 
com intensa colaboração do seu conselho consul-
tivo, conseguiu elaborar junto aos provedores de 
dados IQVIA e Close-up um esboço de SLAs a se-
rem incorporados nos contratos de fornecimen-
tos de dados e serviços 

A inclusão de SLAs nestes contratos era um an-
tigo anseio da Indústria, pois permitiria aos com-
pradores exigir o cumprimento de certos compro-
missos de prazos, qualidade e atendimento por 
parte dos provedores  Os documentos refletem os 
compromissos propostos pelos respectivos prove-
dores  Tanto os compromissos como desvios acei-
tos representam um primeiro passo na direção 

Gerência de Inteligência 
de Mercado – GRUPEMEF
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correta, mas serão certamente passiveis de apri-
moramento com o passar do tempo  

Maio

11/05 Pesquisa de Imagem dos laboratórios 

junto à classe médica

Em parceria com o Instituto de Pesquisa IPSOS 
realizamos a pesquisa de imagem dos laborató-
rios perante a classe médica  A Ipsos é uma das 
maiores empresas multinacionais de pesquisa de 
mercado, presente em mais de 88 países e líder 
em pesquisa “survey based”, incluindo o Brasil 

Nessa pesquisa medimos quais são os melhores 
laboratórios na visão dos médicos de diferentes 
especialidades, em diversos parâmetros de ava-
liação, tais como qualidade dos produtos, quali-
dade dos representantes etc  Foram realizadas 13 
perguntas a 16 especialidades médicas diferentes 
com amostra total de 900 médicos 

11/05 Fórum de Marketing

O Sindusfarma lançou neste evento o boletim Di-
nâmica de Mercado, elaborado pela área de inte-
ligência de mercado da entidade (Grupemef)  O 
boletim oferece métrica inédita de desempenho 
do mercado farmacêutico, na medida que traz in-
formação sobre as vendas ex factory da Industria 
(Sell-In) a preços líquidos no 5º dia útil 

O Fórum de Marketing também contou com a 
apresentações da consultoria Ipsos, que detalhou 
estudo sobre a imagem dos laboratórios junto à 
classe médica  Cassio Damacena e Fabrizio Rodri-
gues Maciel, respectivamente Account Director e 
Head of Healthcare Brazil da Ipsos, apresentaram 
um resumo da pesquisa 

Marcos Calliari, coordenador da Ipsos, falou 
sobre as novas tendências do comportamento 
do consumidor final e disse que a população está 
mais cautelosa nos hábitos de consumo por causa 
do desemprego  Ele ponderou que apesar das con-
tratações com registro em carteira terem apresen-
tado melhora em março, o índice fechou o primei-
ro trimestre em déficit 

 » Número de pessoas beneficiadas: 66

Junho

01/06 Pesquisa Estruturas de Business Support

Esta pesquisa tem como finalidade conhecer as 
Estruturas de Business Support das Indústrias 

Farmacêuticas no Brasil  É uma pesquisa aberta 
que possibilita assim que os associados realizem 
um Benchmarking de sua estrutura com o mer-
cado  Tivemos uma ótima adesão com 29 labora-
tórios participantes 

Para padronizarmos pedimos a todos partici-
pantes que informassem as estruturas das áreas 
de: Marketing, Inteligência de Mercado, Produti-
vidade e Efetividade, Administração de Vendas, 
Treinamento de vendas, Suporte ao paciente/Pro-
grama de Fidelidade, Eventos e Digital 

 » Número de laboratórios beneficiados: 29

07/06 QuintilesIMS World Review – Dinâmicas e 

Perspectivas do Mercado Farma Global 

O Sindusfarma realizou no dia 7 de julho de 2017 
a palestra Dinâmicas e Perspectivas do Mercado 
Farma Global – QuintilesIMS World Review, apre-
sentada por Maurício Cepeda  Este evento foi uma 
versão da conferência principal do QuintilesIMS 
World Rewiew, para aqueles que não estiveram 
no encontro oficial no dia 31/5 

 » Número de laboratórios beneficiados: 51

Julho

24/07 2ª Reunião do Conselho Consultivo

Convidamos os membros do conselho Consultivo 
para discutir a agenda abaixo:
• Lupa de Ouro 2017:
• Montagem das categorias de prescrição 
• Seleção dos 3 finalistas nas categorias: Produ-

tos maduros, Lançamentos, Projetos e Produ-
tos Non Retail 

• Montagem do Júri de avaliação dos finalistas 
•  SLAs:
• Atualização do Status
•  Próximos Cursos e Pesquisas do Grupemef

 » Número de pessoas beneficiadas: 11

Agosto

09/08 Pesquisa Benchmarking de Expectativas 

da Indústria Farmacêutica

Realizamos pela segunda vez a Pesquisa Ben-
chmarking de Expectativas da Indústria Farma-
cêutica para 2017/2018  Esta pesquisa destina-se 
a medir o consenso da indústria com relação a pa-
râmetros de planejamento para 2018, tais como, 
aumento de preços, inflação, crescimento de mer-
cado, entre outros  Nosso objetivo é ter um nú-

mero adicional e alternativo ao dos institutos de 
pesquisa que possa nos auxiliar nas negociações 
de orçamento e planejamento anual 

A pesquisa alcançou 14 laboratórios, que soma-
dos representam 40% de cobertura do mercado e 
gerou as seguintes conclusões:

Crescimento esperado para 2018 Média

Total Retail valores 7,40%

Total Retail unidades 3,90%

Reajuste anual de preços (CMED) Média

Faixa 1 3,2%

Faixa 2 2,3%

Faixa 3 1,3%

09/08 Fórum Expectativas 2018 

Com a participação do economista Gesner de Oli-
veira, das consultorias Close-Up e IQVIA e da di-
visão de Inteligência de Mercado do Sindusfarma 
(Grupemef), o Fórum Expectativas 2018 aconte-
ceu na quarta-feira dia 09 de agosto de 2017 

As consultorias Close-Up e IQVIA projetam 
para este ano um crescimento de 7,5% do merca-
do farmacêutico em reais e cerca de 3% em uni-
dades (canal Farma) e entre 6,9% e 9,3% em reais 
e aproximadamente 3% em unidades em 2018  As 
análises e expectativas de desempenho do setor 
foram apresentadas no Fórum Expectativas 2018, 
realizado pelo Sindusfarma nesta quarta-feira (9)  
O evento lotou o auditório da entidade e foi assis-
tido pela internet em 17 cidades 

Em linha com as projeções das consultorias, 
Andreas Strakos divulgou uma consulta feita a 
empresas associadas pela divisão de Inteligência 
de Mercado do Sindusfarma (Grupemef)  Segun-
do o levantamento, neste ano os gestores esperam 
crescimento do mercado de 7% em valores e 3,6% 
em unidades  Em 2018, a expectativa é de cres-
cimento de 7,4% em valores e 3,9% em unidades 

Falando sobre as perspectivas para a economia 
brasileira, Gesner de Oliveira afirmou que todos 
os indicadores apontam para a recuperação da 
economia, mas advertiu que ela será lenta e ba-
seada principalmente em investimentos em in-
fraestrutura  “É uma recuperação diferente da de 
2010, que foi rápida e baseada no consumo; esta 

vai exigir um esforço maior”, disse o economista 
Apresentando uma “visão relativamente oti-

mista”, o economista Gesner de Oliveira proje-
tou crescimento de 0,5% do PIB este ano e de 2% 
a 2,5% em 2018, após a crise de 2015-2016, que 
fez o PIB recuar em 7%  “A economia teve um 
descolamento da [crise] política”, afirmou  “Es-
tamos vendo uma recuperação da bolsa [de va-
lores], queda do risco país e recuperação dos in-
dicadores de confiança” 

Segundo Gesner, a produção industrial já mos-
tra certa recuperação, com base nos dados do se-
gundo trimestre de 2017  Ele creditou a melhora 
ao aumento da produção de bens de capital e de 
bens duráveis  Também colaborou a produção do 
agronegócio, que foi “espetacular” e teve impac-
to positivo na inflação 

 » Número de laboratórios beneficiados: 120 
participantes presenciais e mais de 140 par-
ticipantes online.

29/08 Pesquisa “Benchmarking de Fv”

Esta pesquisa foi enviada a todos os associados e 
objetivava criar parâmetros de comparação sobre 
os principais indicadores de tamanho e efetivida-
de das Forças de Vendas, tais como: 

Tamanho das equipes
Painel médico por linha promocional
KPIs de produtividade tais como: média de vi-

sitas dia, cobertura de painel, dias em campo etc  
Alguns highlights da pesquisa deste ano:

• Os 24 laboratórios que participaram da pesqui-
sa do ano passado tiveram uma queda de 1,57% 
de representantes em 2017

• A média de visitas médicas por dia aumentou 
de 9 para 10

• A meta de cobertura de painel é de 89% em 
média

Resumo dos principais indicadores

24 laboratórios

6.579

Representantes 
2016

6.476

Representantes 
2017
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A pesquisa teve 43 laboratórios partipantes, 
que somados representam 50% do mercado em 
faturamento, alcançando um total de 10 252 Re-
presentantes 

 » Número de laboratórios beneficiados: 43

Setembro

21/09 Pesquisa Premiação /Incentivos / 

Remuneração variável da FV.

Esta pesquisa foi enviada a todos os associados  O 
objetivo da realização desta pesquisa é entender 
como estão estruturados e governados os progra-
mas de incentivos para Força de Vendas e Geren-

27/09 Desafios da Gestão de Key Acount 

Manager na Indústria Farmacêutica 

Em conjunto com o DEC Sindusfarma, foi reali-
zado o Workshop “KAM – Desafios da Gestão de 
Key Acount Manager na Indústria Farmacêuti-
ca”  Nesta edição focamos especificamente nos 
KAMs de acesso e vendas institucionais  Esta 
necessidade surgiu ao longo do curso de Aces-
so conduzido no primeiro semestre no qual evi-
denciou-se que é preciso melhorar as estruturas 
e processos relativos ao trabalho de campo, con-
duzido por KAMs, que visitam clientes institu-
cionais com o objetivo de obter acesso e vender 
nessas instituições  

Questões não resolvidas são, por exemplo: 
• Qual a melhor estrutura organizacional para 

essas equipes;
• Qual o perfil profissional necessário;
• Como medir resultados e performances;
• Quais são os conteúdos mais adequados para 

visitar este tipo de cliente e como cria-los;
 » Número de pessoas beneficiadas: 72

29/09 a 10/11 Curso Gestão de Produto – 

Módulo Avançado

Com palestras dos especialistas teve início o iné-
dito curso Gestão de Produtos – Módulo Avançado, 
realizado pelo Sindusfarma para apresentar aos 
profissionais da indústria as modernas técnicas e 
estratégias, tendo em vista os desafios de um mer-
cado farmacêutico cada vez mais competitivo  A 
iniciativa nasceu da constatação de que a crescen-
te complexidade de produtos e a competitividade 
no mercado brasileiro de medicamentos tem exi-
gido dos gerentes de produto mais conhecimento 
sobre o comportamento da classe médica e dos pa-
cientes e como interpretar dados para desenvolver 
suas estratégias 

 » Número de pessoas beneficiadas: 26

Outubro

05/10 Fórum Melhores Práticas na Gestão da 

Força de Vendas 

O Sindusfarma realizou o “Fórum Melhores Práti-
cas na Gestão da Força de Vendas”, com especia-
listas que apresentaram modelos e experiências 
e debateram desafios e soluções para otimizar a 
gestão das equipes de vendas e marketing dos la-

boratórios farmacêuticos, num contexto de mer-
cado cada vez mais competitivo 

 » Número de pessoas beneficiadas: 24

20/10 Pesquisa, Análise e Inteligência de 

Mercado

Em conjunto com o DEC Sindusfarma, o curso pro-
moveu formação básica para profissionais de inte-
ligência e pesquisa de mercado em início de carrei-
ra e/ou profissionais de outras áreas de marketing 
que necessitaram conhecer as ferramentas básicas 
de pesquisa de mercado  

 » Número de pessoas beneficiadas: 25

Novembro

06/11 Formação do grupo líderes de vendas

Identificamos uma carência nas atividades de for-
mação e intercâmbio de melhores práticas de gestão 
das equipes de vendas e demanda e por isso, criamos 
este grupo de trabalho que tem o objetivo montar 
um elenco de atividades de apoio, entre elas: Curso 
de formação para líderes de vendas, Módulo para 
curso de Novos e reuniões com líderes de vendas 
para compartilhamento de melhores práticas so-
bre os problemas do dia a dia, tais como, remunera-
ção variável, liderança, novas mídias, entre outros 

28/11 Formação do grupo de trabalho Incentivos 

e Premiação da Força de Vendas

Este grupo de trabalho é formado por associados 
que tenham o desafio de desenvolver e implemen-
tar planos de incentivo para força de vendas  Tem o 
objetivo de trazer para discussão os temas que im-
pactam o dia a dia deste grupo de profissionais vi-
sando o crescimento e a inovação dos processos que 
compõe um tema tão sensível, complexo e de alta 
motivação dos profissionais das áreas comerciais 

29/11 Pesquisa de satisfação com os provedores 

de informação Close-up e IQVIA

 A Pesquisa de Satisfação das Indústrias Farma-
cêuticas em relação aos provedores de informa-
ção: Close-up e IQVIA teve como objetivo avaliar a 
satisfação das Indústrias Farmacêuticas levando 
aos provedores os elogios, críticas e sugestões de 
melhoria da Indústria de forma agregada 

 » Número de laboratórios beneficiados:  
+ de 300 laboratórios associados 

Análise Geral

Item Média Mínima Máxima

Reps por GD 9 6 23

Target cobertura do painel 89% 77% 100%

% de revisita 25% 5% 70%

% dias em campo 
(Representante)

93% 75% 100%

% tempo coaching do GD 58% 10% 90%

Média de Visitas 
Médicas por dia

10 4 14

Média de Visitas 
Farmácia por dia

2 1 3

Produtos Promovidos 
por linha

7 1 34

61,90%

28,57%

9,52%

52,00%

4,00%

36,00%

8,00%

52,17%

4,35%

30,43%

13,04%

63,64%

27,27%

9,09%

Linhas Primary Care
Linhas produtos  

estabelecidos/maduros
Linhas Specialty  
Care/Hospitalar

Gerentes de Contas/KAMs

 Acima 50% variável 0,00% 4,00% 4,35% 0,00%

 De 36% a 50% variável 28,57% 36,00% 30,43% 27,27%

 De 21% a 35% variável 61,90% 52,00% 52,17% 63,64%

 Até 20% variável 9,52% 8,00% 13,04% 9,09%

Pesquisa Premiação/Incentivo/Remuneração variável da FV

Quanto representa esta premiação quando comparada ao salário total do colaborador (Fixo x Variável)?

tes de Contas atualmente na indústria farmacêu-
tica  A pesquisa teve 37 laboratórios participantes 
que representam um total de 30% do mercado (ver 
gráfico abaixo) 

 » Número de laboratórios beneficiados: 37

27/09 Pesquisa estrutura áreas de Acesso e 

Vendas Institucionais

As áreas de acesso e vendas institucionais são 
cada vez mais importantes para as empresas e 
existem muitas dúvidas sobre qual a melhor es-
trutura organizacional para otimizar o trabalho 
de obter acesso, gerar demanda e vender nesse ca-
nal  Esta pesquisa se destina a determinar quais 
estruturas estão sendo mais usadas e assim for-
necer subsídios para benchmarking 

Alguns highlights da pesquisa:

Estruturas
• Equipe que obtém acesso é a mesma que reali-

za a venda e demanda:
• 07 laboratórios
• Três equipes que reportam a três departamen-

tos distintos:
• 03 laboratórios
• Existem três equipes separadas que reportam 

a um mesmo departamento:
• 02 laboratório
• Número de laboratórios beneficiados: 19
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29/11 3ª Reunião do Conselho Consultivo:

Convidamos os membros do conselho Consultivo 
para discutir a agenda abaixo:
• 14h00 – Resumo das atividades 2017
• 14h15 – Plano de Eventos, Cursos e Pesquisas 

para 2018
• 14h45 – Boletim Dinâmica de Mercado: Resul-

tados e modificações para 2018
• 15h00 – Interação com provedores Close-up e 

IQVIA: 
 – Apresentação da pesquisa de satisfação com 

os provedores e discussão de melhorias para 
2018

• 15h Interação com o Close-up
• 16h Interação com a IQVIA
• 17h00 – Encerramento

 » Número de pessoas beneficiadas: 13

G R U P O S  D E  T RA BA L H O  E  CO M I S S Õ ES

Nome Nº de participantes

Conselho Consultivo 33

Grupo de Nutrição Enteral 10

Grupo de Trabalho 
Premiação e Incentivos

16

Grupo de Trabalho 
Líderes de Vendas

6

N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS :

• Total de Pessoas Beneficiadas: 454
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 253
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 201 

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

Ao longo do ano a Gerência de Inteligência de 
Mercado – Grupemef ganhou muito em dinamis-
mo nas vertentes elencadas nos objetivos acima, 
a saber:
• Realizamos 10 eventos, entre fóruns e cursos 

(contra 6 em 2016) todos eles com grande par-
ticipação e muito bem avaliados pelos parti-
cipantes;

• No total 419 pessoas participaram dos nossos 
eventos;

• Realizamos 8 pesquisas (contra 6 em 2016) em 
áreas de interesse dos associados, incluindo a 
pesquisa de benchmarking de FV, onde foram 
definidos os KPIs de produtividade que passa-
remos a acompanhar anualmente;

• Foi consolidado e aperfeiçoado o novo boletim 
Dinâmica de Mercado BDM;

• Continuamos ampliando a rede de executivos 
que se engajaram nas atividades do Grupemef 
seja no conselho consultivo ou através de par-
ticipação em outras atividades 

PESQUISA DE IMAGEM DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PERANTE A CLASSE MÉDICA

Clínica Geral

I M A G E M  C O R P O R A T I V A

Inovação Ações de Mkt Confiança Satisfação Preferência Recomendação

15% Roche 16% Aché 13% Roche 76% Pfizer 15% Aché 55% Aché

Pfizer

12% Novartis 12% Roche 12% Aché 35% Aché
Novartis
Sanofi

10% Eurofarma 54% Novartis

10% Bayer 9% Eurofarma
 Novartis

11% Novartis 32% Abbott 8% Novartis 48% Sanofi

P R E S E N Ç A

Mais próximo Melhor suporte Visitas + frequentes Melhor representante

15% Eurofarma 18% Eurofarma 14% Aché 14% Aché

14% Aché 10% Aché 12% Eurofarma 11% Eurofarma

6% Roche 8% Roche 8% Novartis 6% Novartis

P R O D U T O S

Genéricos – Qualidade Produtos – Qualidade Melhor custo x benefício

16% Eurofarma 12% Aché 25% Eurofarma

14% Medley 8% Eurofarma 15% Aché

11% EMS 7% Novartis 9% Medley

Realização: Ipsos Healthcare/Sindusfarma

Pesquisa Perfil da Força de Vendas

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

N= 8.819  
representantes

 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%

13%

25%

23%

15%

10%

11%

Pesquisa Perfil da Força de Vendas

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

Masculino
61%

N= 8.819  
representantes

Feminino
39%
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PES • Programa Educacional Sindusfarma

A P R ES E N TAÇÃO

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

Neste contexto, desenvolve um plano de traba-
lho permanente de ação por meio da oferta de ofi-
cinas de trabalho, palestras, fóruns, seminários e 
simpósios, além de livros e manuais 

Paralelamente aos programas educacionais 
próprios, o Sindusfarma promove regularmen-
te outras ações de desenvolvimento e educação 
continua, em parceria com diversas instituições 
de ensino 

O  Q U E  É  O  P ES ?

O PES – Programa Educacional Sindusfarma foi 
especialmente estruturado para capacitar e de-
senvolver profissionais do setor industrial farma-
cêutico  O compromisso com a qualificação pro-
fissional de um segmento que cresce constante-
mente faz com que as empresas cresçam ao mes-
mo tempo em que a mão de obra se especializa, 
aumentando a produtividade 

O B J E T I VO S

Desenvolver os futuros dirigentes e líderes, além 
de contribuir com o aprimoramento profissional 
de seus colaboradores, agregando valor e compe-
titividade às empresas através da transmissão do 
conhecimento e da troca de experiências de seus 
profissionais 
• Áreas de atuação
• Acesso, Marketing e Vendas; 
• Jurídico e Compliance;
• Negócios e Finanças;
• Operações técnicas;
• Recursos Humanos;
• Regulatório 

D ES E N VO LV I M E N TO

Participantes adquirem competências que resul-
tam em melhorias expressivas das atividades pro-
fissionais desenvolvidas, contribuindo para o me-
lhor desempenho empresarial 

Para que as empresas obtenham resultados 
consistentes e duradouros, valorizar e investir na 
qualificação do profissional é a melhor maneira 
de fortalecer e alavancar o crescimento das em-
presas do setor farmacêutico 

Programa Educacional 
Sindusfarma – PES
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D ESTAQ U ES

Junho

28-29/06 VI Simpósio SINDUSFARMA – IPS/FIP 

- ANVISA: Novas Fronteiras Farmacêuticas nas 

Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sistema 

da Qualidade

O VI Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas 
nas Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sis-
tema de Qualidade reuniu palestrantes interna-
cionais no auditório da Anvisa, em Brasília  

Nos dias 28 e 29 de Junho de 2017, o Sindusfar-
ma promoveu em Brasília o Symposium Novas 
Fronteiras Farmacêuticas nas Ciências, Tecnolo-
gia, Regulamentação e Sistema de Qualidade, com 
a participação de 30 palestrantes internacionais 

Em sua a sexta edição, o encontro é uma reali-
zação do Sindusfarma, da International Pharma-
ceutical Federation (FIP) e da Anvisa 

Em cinco grandes eixos temáticos, o Simpósio 
abordou, entre outros temas:
• Harmonização, Convergência e Reliance Regula-

tório – Cooperação entre Agências Reguladoras;
• Bioequivalência e seus Desafios para o Sécu-

lo XXI;
• Plano de Ação para Atendimento do Nível 2 da 

ICH – Próximos 5 Anos;
• Análise de Risco Aplicada ao Desenvolvimen-

to Tecnológico e Produção de Medicamentos;
• O Impacto do Brexit sobre EMA & PRAC 

Palestrantes

Conheça os palestrantes do Simpósio: 
• Dr  Jarbas Barbosa, diretor-presidente da An-

visa;
• José Peña, Organização Pan-Americana da Saú-

de (Opas);
• Petra Doerr, Consortium Internacional ACSS;
• Patrícia Tagliari, Anvisa;
• Looi Yee Hoo, Agência Reguladora de Cinga-

pura;
• Renato Porto, Anvisa;
• Kowid Ho, Roche;
• Petter Pitts, CMPI;
• Sini Eskola, IPS/FIP;
• Peter Lin, diretor médico;
• Filip Mussen, J&J;

• Marcos Pereira, Janssen;
• Bretta Lichtenhan, Merck;
• Shawn Gould, Janssen;
• Christine Moore, Merck;
• José Cardoso Menezes, 4tune Engeneering;
• Peter Pitts, CMPI;
• Herve Le Louet, Comissão Europeia de Farma-

covigilância;
• Susan Proulx, Institute for Safe Medication 

Practices (ISMP - US);
• Magaly Aham, PharmaBioServ;
• Lívia Santos – Anvisa 

 » Número de pessoas beneficiadas: 260

Agosto

24/08 ESPM e SINDUSFARMA: Pós-graduação 

em Gestão de Negócios com Ênfase no Mercado 

Farmacêutico

Na quinta-feira (24/8), realizou-se a colação de 
grau da 3ª turma da Pós-Graduação em Gestão de 
Negócios com Ênfase no Mercado Farmacêutico, 
parceria entre ESPM e Sindusfarma 

A cerimônia foi conduzida pelo diretor de Pós-
graduação da ESPM, Edson Crescitelli  Participa-
ram do curso 27 profissionais, entre março de 
2015 e junho de 2017  O orador da turma foi Da-
niel Levy, da Sanofi 

“Está no DNA do Sindusfarma a questão educa-
cional; nós sabemos muito bem que a gente preci-
sa preparar pessoas, para que elas possam exercer 
cargos cada vez mais relevantes dentro da indús-
tria farmacêutica”, disse o presidente executivo 
Nelson Mussolini, que participou da solenidade  
“A única forma de melhorar o país é por meio da 
educação”, completou  As aulas da 4ª, 5ª e 6ª tur-
ma estão em andamento 

A pós-graduação ESPM-Sindusfarma desenvol-
ve gestores para atuarem num mercado em cons-
tante transformação e cada vez mais competiti-
vo, como o farmacêutico, oferecendo ferramen-
tas para análise, planejamento e implementação 
e controle de estratégias empresariais 

A parceria entre a Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) e o Sindusfarma na or-
ganização dessa especialização focada no setor 
farmacêutico existe desde 2013 

A P R ES E N TAÇÃO

O programa DEC Sindusfarma terminou o ano 
2017 contabilizando 25 workshops que totaliza-
ram 208 horas/aula, nas quais foram empregados 
os serviços de aproximadamente 55 professores 
e palestrantes especialmente recrutados nas me-
lhores universidades e empresas 

Estes números atenderam mais de 600 profis-
sionais dos mais variados cargos e áreas de atua-
ção da indústria farmacêutica  Qualitativamente 
o programa também tem se mantido com altas no-
tas, de acordo com as avaliações realizadas pelos 
participantes ao final dos workshops  

Com todas estas atividades, o programa DEC 
Sindusfarma acumula, desde a sua criação um to-
tal de 226 workshops assistidos por aproximada-
mente 6 400 participantes em 2 300 horas/aula 

Este é o programa DEC Sindusfarma, uma pro-
posta de desenvolvimento e educação continuada 
criada na indústria farmacêutica para o pessoal 
da indústria farmacêutica 

Inajar de Souza

Consultor DEC Sindusfarma

O B J E T I VO S

O programa DEC Sindusfarma tem como objetivo 
tornar-se um centro de excelência, referência, e re-
conhecida qualidade na formação e aprimoramen-
to de profissionais do setor industrial farmacêu-

tico, contribuindo assim na preparação dos futu-
ros dirigentes da indústria farmacêutica no Brasil 

P Ú B L I CO -A LVO

O Programa DEC Sindusfarma tem seu foco de 
atuação nos colaboradores de todos os níveis da 
indústria farmacêutica  Sua programação escalo-
nada enfatiza a gestão e gerenciamento de negó-
cios e pessoas  Seu programa conta com diferen-
tes workshops permitindo atender os diferentes 
níveis hierárquicos presentes no setor industrial 
farmacêutico 

D ES C R I ÇÃO  DAS  AT I V I DA D ES

Janeiro e Fevereiro

Preparação de materiais e celebração de cotas de 
participação com empresas participantes 

Março

06/03 Workshop: Utilizando o Design Thinking 

para a Promoção da Inovação de Produtos, 

Serviços e Processos

Este workshop tem como objetivo apresentar os 
aspectos práticos relacionados à geração de ideias 
baseada em processos criativos associados ao seu 
emprego em apoio à inovação no ambiente em-
presarial  Portanto, não se trata de um workshop 
exclusivo sobre inovação, mas sim, de uma ativi-
dade na qual os participantes desenvolverão com-
petências que os auxiliem a impulsionar a criação 

Desenvolvimento e 
Educação Continuada – DEC
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de produtos e serviços e aperfeiçoamento de pro-
cessos, de maneira inusitada e criativa  Para isso 
os participantes serão convidados a exercitar a 
metodologia do Design Thinking 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 24 

14/03 Workshop: Administração por Indicadores 

Integrados

Este workshop tem como objetivo capacitar os 
profissionais no reconhecimento da necessidade, 
nas relações horizontais e verticais, na constru-
ção, na validação, na implementação, integração 
e nos ajustes necessários dos indicadores empre-
sariais, em âmbito geral e particularmente con-
centrados nos controles de metas em níveis ope-
racional, gerencial e estratégico 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 28 

21/03 Workshop: “Visão Global do Mercado 

Farmacêutico”

Este workshop tem como objetivo mostrar a his-
tória do segmento industrial farmacêutico, as 
etapas empregadas no desenvolvimento de no-
vas drogas além de abordar as questões relativas 
à pesquisa clínica, promoção e comercialização 
dos medicamentos 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 8 

29/03 Workshop “Finanças para Não 

Financeiros”

Espera-se que o curso proporcione aos participan-
tes conhecimentos básicos sobre o planejamento 
financeiro, assim como compreendam a sua uti-
lização como ferramenta de auxílio na tomada de 
decisão frente ao planejamento de ações e proje-
tos  O conteúdo desta atividade baseia-se no pla-
nejamento financeiro como ferramenta de apoio 
ao planejamento estratégico focando a geração de 
valor, ou seja, avaliar a possibilidade de geração 
de riqueza definida a partir de novos empreen-
dimentos 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 24 

Abril

03/04 Workshop “Empowerment dos 

Profissionais nas Organizações”

A participação do gestor da área e de RH no pro-
cesso de empowerment é o ponto inicial deste wor-
kshop que aborda adicionalmente assuntos de ex-

trema importância como o entendimento o pro-
cesso de assimilação da aprendizagem, a sintonia 
com os subordinados e demais gestores (rapport), 
as relações interpessoais como fator de alto de-
sempenho e a metodologia do empowerment fun-
damentada em liderança situacional 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 22 

04/04 Workshop “Farma Marketing” 

Este workshop tem como objetivo mostrar, de for-
ma prática, as atividades desenvolvidas pelo mar-
keting das indústrias farmacêuticas 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 17 

Maio

02/05 Workshop “Profissional de Gestão da 

Qualidade e Boas Práticas de Fabricação”

As Boas Práticas de Fabricação (internacional-
mente conhecidas por GMP) originaram-se nos 
EUA em 1963 como uma recomendação da FDA 
(Food & Drug Administration) às indústrias far-
macêuticas   Desde então, estas normas vêm sen-
do aperfeiçoadas e modernizadas, exigindo dos 
profissionais que atuam nesta área constante 
atualização  Neste workshop temos como obje-
tivo capacitar os novos profissionais nas ativi-
dades desenvolvidas pelas áreas de boas práti-
cas fabricação e gestão da qualidade das indús-
trias farmacêuticas, assim como reciclar e apri-
morar conhecimentos daqueles que já atuam no 
segmento 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 37 

08/05 Workshop “Técnicas de Seleção” 

Este Workshop tem como objetivo mostrar, de for-
ma clara e prática, a participação das lideranças 
(formais e informais) nos processos seletivos de 
suas empresas, integrando de maneira simples as 
práticas de liderança de pessoas e suas peculiari-
dades ao setor industrial farmacêutico 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 17 

10/05 Workshop “Coaching”

A participação dos líderes no Coaching (acompa-
nhamento) juntamente com a capacitação de seus 
profissionais para fazerem o que tem que ser fei-
to, assumindo a postura de senso de dono de seus 
processos, integrando de maneira simples as prá-
ticas de liderança de pessoas e suas peculiarida-

des ao setor industrial farmacêutico é o objetivo 
deste workshop 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 12 

22/05 Workshop “Gestão Econômica e Tributária 

na Indústria Farmacêutica”

Este workshop tem como objetivo mostrar, de for-
ma clara e prática, as atividades que impactam di-
retamente os profissionais que atuam em áreas 
administrativas das indústrias farmacêuticas in-
tegrando conhecimentos básicos de contabilida-
de, tributos e formação de preços no setor indus-
trial farmacêutico 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 15 

31/05 Workshop “Planejamento Prático de 

Projetos na Área de Marketing da Indústria 

Farmacêutica”

Neste evento o participante teve a oportunidade 
de rever, sob uma ótica externa, os conceitos de 
marketing e estratégia, podendo traçar paralelos 
e refinando os conceitos para a indústria farma-
cêutica  Ao público foram apresentadas e explora-
das as teorias e conceitos de projetos e gerencia-
mento de projetos, estabelecendo a relação entre 
planejamento estratégico de marketing e geren-
ciamento de projetos 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 23 

Junho

08/06 Workshop “Secretárias e Assistentes”

Este programa especialmente desenvolvido para 
as secretárias e assistentes é composto pelo con-
teúdo da programação DEC Sindusfarma Núcleo 
juntamente com atividades que visam o desenvol-
vimento de competências específicas necessárias 
a este importante grupo  Deste modo, cada uma 
das áreas de aplicação da programação DEC Sin-
dusfarma é contemplada, de modo que os prin-
cipais pontos sejam abordados integrando assim 
o universo industrial farmacêutico aos aspectos 
gerenciais e relações interpessoais   Paralelamen-
te atividades de aprimoramento profissional são 
apresentadas completando este programa 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 12 

20/06 Workshop “Estatística Empresarial”

Transformar dados em informações, entenden-
do o comportamento populacional a partir de 

amostras  Esta talvez seja uma descrição básica 
da estatística, aliada ao fato de você poder inferir 
comportamentos futuros a partir de dados obti-
dos  Certamente, este ramo da ciência está pre-
sente cotidianamente no ambiente empresarial, 
nas mais diversas áreas, como o marketing, ven-
das, RH, produção, suprimentos, etc  No ambien-
te industrial farmacêutico seu uso é potenciali-
zado em função da necessidade de interpretação 
de estudos científicos e garantia da qualidade de 
processos e produtos 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 14 

28/06 Workshop “Nova Dinâmica de Venda: A 

Compra de Valor”

No mundo empresarial é crescente o desafio de 
diferenciar produtos e conectar sua solução com 
as expectativas do cliente  O Value Selling (Ven-
da de Valor) desenvolve nos participantes as ha-
bilidades para conduzir as vendas e negociações 
para melhores resultados  O treinamento foca em 
técnicas, táticas e habilidades para agregar valor 
à sua solução, diferenciando-se da concorrência 
e construindo um relacionamento sólido e dura-
douro com os clientes  Durante o treinamento o 
participante aprenderá como as pessoas tomam 
decisões de compra, como se como se diferenciar 
em reuniões de vendas, além de desenvolver habi-
lidades para entender o que o cliente busca, como 
construir uma abordagem de valor que o diferen-
cie e construir a sua credibilidade para se posicio-
nar como consultor e parceiro do cliente 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 20

Julho

12 e 13/07 Workshop “Gestão de Pessoas na 

Indústria Farmacêutica”

Num mundo cada vez mais globalizado e dinâmi-
co as relações humanas desafiam líderes e ges-
tores de Recursos Humanos  Estes profissionais 
que “cuidam” do capital humano das empresas 
apresentam uma necessidade constante de adqui-
rir competências, habilidades e conhecer as me-
lhores práticas para lidar com a multiplicidade e 
a complexidade de gerenciar pessoas e negócios 
com profissionais de diferentes formações, gera-
ções, origens e culturas   Muitas vezes, as institui-
ções tendem a minimizar os efeitos mencionados 
buscando-se trabalhar apenas as semelhanças, 
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conduta que se mostra pouco produtiva nas rela-
ções de trabalho ao redor do mundo  Foi pensan-
do neste volume de desafios que constantemente 
provocam os profissionais de Recursos Humanos 
que o programa DEC Sindusfarma desenvolveu 
este workshop que tem como objetivo trabalhar 
os conhecimentos, os comportamentos e as habi-
lidades necessárias para gerenciar com sucesso 
algumas das questões mais prementes das áreas 
de RH com foco nos assuntos trabalhistas e com-
portamentais 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 33

Agosto

02/08 Workshop “Design da Informação e 

Comunicação”

Em um mundo cada vez mais globalizado e dinâ-
mico os processos de comunicação são extrema-
mente desafiadores, inclusive no ambiente cor-
porativo  Este tema é reconhecido como uma im-
portante ferramenta de alinhamento e fluidez nos 
processos de criação e encaminhamento de infor-
mações nas corporações  O crescente volume de 
dados e atividades críticas desafia o bom funcio-
namento da comunicação das equipes em suas 
respectivas áreas  Deste modo, o Design da Co-
municação assume importante papel no entendi-
mento da complexidade de ações e procedimentos 
de trabalho reproduzindo de forma simples e coe-
rente os assuntos destacados evitando interpre-
tações equivocadas ou imprecisas  Usa as lingua-
gens mais apropriadas para a comunicação, como 
os infográficos, pictogramas, diagramas, textos e 
imagens devidamente selecionadas  Seu objetivo, 
em última análise é facilitar a transmissão de con-
teúdos simples e complexos com o mesmo grau de 
compreensão por todos os agentes participantes 
de uma determinada comunicação na empresa   

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 15

10/08 Workshop “Acesso e Farmacoeconomia”

As peculiaridades resultantes do trabalho com 
medicamentos de alta complexidade e aqueles uti-
lizados no tratamento de doenças raras, além da 
interação com fontes pagadoras altamente prepa-
radas convidam os profissionais de acesso, inova-
ção, finanças, marketing e negócios da indústria 
farmacêutica a reciclarem seus conhecimentos  
O programa compreendeu um aprofundamento 

em diversos temas de grande importância, como 
a questão da inovação e acesso, as dificuldades 
na obtenção de informações mercadológicas, a 
organização e atuação destas áreas, além de uma 
perspectiva realista do futuro da área de acesso 
da indústria farmacêutica 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 60

18/08 Workshop “Visão Global”

Este workshop tem como objetivo mostrar a his-
tória do segmento industrial farmacêutico, as 
etapas empregadas no desenvolvimento de no-
vas drogas além de abordar as questões relativas 
à pesquisa clínica, promoção e comercialização 
dos medicamentos 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 20 

Setembro

13/09 Workshop “Liderança com Foco em 

Resultados”

Globalizadas e dinâmicas  Estas são provavelmen-
te duas características que refletem as relações 
humanas atualmente  Gestores podem se apoiar 
em diversas teorias e métodos de liderança para 
gerir suas equipes objetivando o crescimento de 
seus negócios e empresas, entretanto, seja qual 
for a forma de atuação, esta passa invariavelmen-
te pelo fator humano  Deste modo é importante 
que líderes adquiram competências e habilida-
des práticas para lidarem com a multiplicidade e 
a complexidade de gerenciar pessoas e negócios 
com profissionais de diferentes formações, gera-
ções, origens e culturas e assim aplicarem as me-
lhores práticas em cada situação 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 40 

27/09 Workshop “Gerência de Acesso Público-

Privado e de Contas Chaves (KAM)”

O gerenciamento de contas chave é uma das gran-
des mudanças ocorridas no panorama das vendas 
no passado recente  Certamente este termo refe-
re-se a um processo ocorrido dentro das organiza-
ções no sentido de aprimorar o relacionamento co-
mercial business-to-business com clientes chave, 
objetivando como resultado a implementação de 
negócios mensuráveis  Particularmente na obten-
ção de acesso e vendas institucionais os desafios 
organizacionais são grandes pois a relação com o 
cliente é mais complexa e exige novas habilidades  

Por outro lado, o pipeline das empresas é cada vez 
mais de produtos de alta complexidade e a exce-
lência na gestão de acesso e vendas institucionais 
é essencial para o sucesso  Os profissionais escolhi-
dos para atuação nestas ações, os gerentes de con-
tas especiais (KAM – key account manager), devem 
apresentar perfil específico e competências dife-
renciadas para atuação nesta atividade, e os pro-
cessos de gestão tem que ser adequados, pois di-
ferem grandemente do negócio tradicional retail 

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 61 

Outubro

16/10 Workshop “Profissional de Assuntos 

Regulatórios da Indústria Farmacêutica”

Em função de sua natureza peculiar, o mercado 
de medicamentos é altamente regulado  Esta si-
tuação gera uma crescente demanda pela prepa-
ração e desenvolvimento de profissionais atua-
lizados frente à legislação local e internacional  
Adicionalmente, o profissional que atua na área 
regulatória tem o desafio de conhecer, analisar e 
interpretar a legislação vigente garantindo sua 
aplicação no ambiente empresarial  Em última 
análise, o profissional que escolhe este segmen-
to de atuação deve somar competências que irão 
desde a elaboração de dossiês e registro de produ-
tos até as atividades de pós-registro, necessitan-
do para isso integrar-se nas diversas atividades 
da empresa farmacêutica  

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 32 

20/10 Workshop “Pesquisa, Inteligência e 

Análise de Mercado”

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 farmacêutico 
esta situação se repete e tem valor altamente rele-
vante para as organizações  Este cenário decorre 
da importância do levantamento de informações 
tradicionais, obtidas através de auditorias e pes-
quisas, acrescidas de novas fontes 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: 21

25/10 Workshop “Comunicação Eficiente entre 

Áreas e Equipes nas Organizações”

Em um mundo cada vez mais globalizado e dinâ-
mico os processos de comunicação são extrema-
mente desafiadores, inclusive no ambiente cor-
porativo  Por esta razão este tema é reconhecido 
como uma importante ferramenta de alinhamen-
to e fluidez nos processos de criação e encaminha-
mento de informações nas corporações  Este é o 
objetivo deste workshop: facilitar a transmissão 
de conteúdos simples e complexos com o mesmo 
grau de compreensão por todos os agentes parti-
cipantes de uma determinada comunicação na 
empresa  

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 25

Novembro

09/11 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 Medi-
camentos (CMED), órgão interministerial compos-
to por representantes do Ministério da Saúde, da 
Fazenda, da Justiça, do Desenvolvimento Indús-
tria e Comércio Exterior e da Casa Civil, responsá-
vel por regular o mercado e estabelecer critérios 
para a definição e o ajuste de preços  

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 33 

Dezembro

01/12 Workshop “Compliance Empresarial”

No setor industrial farmacêutico os valores éticos 
são indissociáveis do sucesso das empresas  Em 
função desta constatação, a condução e desen-
volvimento de negócios têm importância funda-
mental nesta área, razão pela qual a correta defi-
nição dos princípios e seu exercício na interação 
com clientes, fornecedores, autoridades e demais 
interlocutores é a base da confiança, devendo ser 
reconhecida e replicada por todos os colaborado-
res e parceiros ligados às empresas  

 » Número de Pessoas Beneficiadas: 8 
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N Ú M E R O  D E  P ES S OAS  B E N E F I C I A DAS

• Total de Pessoas Beneficiadas: 621
• Nº de pessoas beneficiadas de forma gratui-

ta: 58
• Nº de pessoas beneficiadas de forma não gra-

tuita: 563

R ES U LTA D O S  O BT I D O S

O Programa DEC Sindusfarma, exercício 2017, 
atingiu resultados bastante positivos  O número 
total de participantes do Programa DEC no ano 

A P R ES E N TAÇÃO

O programa educacional PAP prepara os candida-
tos na busca de uma nova oportunidade no merca-
do de trabalho  É destinado a gerentes e supervi-
sores em fase de recolocação ou transição de car-
reira  Contribui para recuperar a autoestima ao 
mesmo tempo em que ensina o uso de ferramen-
tas que exaltam a motivação e o comprometimen-
to dos profissionais  O PAP foi incluído em 2004 
na grade dos programas do Sindusfarma, tendo 
atingido nível de satisfação “excelente”, segundo 
avaliação dos participantes  Os resultados do PAP 
são muito positivos e se traduzem em recolocação 
de mais de 80% dos cerca de mil profissionais que 
passaram por esse programa  

O B J E T I VO S

Orientar os colaboradores desligados na busca de 
nova atividade profissional remunerada;

Fornecer subsídios técnicos e psicológicos aos 
participantes na busca de oportunidades de traba-
lho, bem como o planejamento de suas carreiras 

P Ú B L I CO -A LVO

Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em 
níveis de liderança, gerência, coordenação e su-
pervisão, em busca de recolocação 

Ministrante: José de Araújo Villar – Economis-
ta, Biomédico, com Mestrado em Comportamen-

to Organizacional, Pós-graduação em Sociologia, 
Master Practitioner em PNL, AT, Gestão Empre-
sarial e Enegrama  É consultor de empresas há 
mais de 18 anos em Desenvolvimento Gerencial, 
Coaching e DO  Como responsável pela RHconsult, 
tem ministrado centenas de cursos sobre gestão 
de pessoas, liderança e negociação  Foi executivo 
de RH do setor farmacêutico e empresas como a 
Boehringer, Alcon e Grupo Ultra  É professor de 
pós-graduação, consultor do DEC Sindusfarma e 
ministrante do programa PAP Sindusfarma 

D ES C R I ÇÃO  D O  PA P

Em 2017 o PAP assessorou várias indústrias far-
macêuticas auxiliando seus ex-colaboradores na 
busca de novas oportunidades no mercado de tra-
balho, em conjunto com a Bolsa de Empregos on-
-line  A programação atendeu 07 turmas totali-
zando 161 participantes, 01 turma de reciclagem 
no ano com 44 participantes  Eles vêm indicados 
pelas empresas, por ex-alunos e atualmente te-
mos tido alguns estudantes de Farmácia e pessoas 
que estão empregadas e querem se desenvolver  

O PAP encerrou o ano de 2017 na turma 113 e 
completou 13 anos de existência, tendo contri-
buído nesse período com a reciclagem e desen-
volvimento de mais de 2162 profissionais, que 
estão ocupando postos de liderança e gestão nas 
empresas  

Programa de 
Apoio Profissional – PAP

2017 foi de 621 pessoas  A média de participan-
tes diária por workshop foi de 24 pessoas sendo 
a área de aplicação “marketing” responsável pela 
maior frequência com média de 28 participantes 
por workshop  Outro ponto relevante nos resul-
tados obtidos no corrente período foi a forte ade-
são das empresas “cotistas” que enviaram mais 
da metade do contingente de participantes, de-
monstrando assim que o Programa DEC Sindus-
farma atua como agregador de valor às iniciativas 
de treinamento empresarial 
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Neste programa, os ex-colaboradores são sensi-
bilizados a reciclar seus conhecimentos e compor-
tamentos, adequando-os às exigências do atual 
mundo do trabalho e preparando-os a retornar à 
vida profissional alinhados com as exigências da 
Economia Global 

A P R ES E N TAÇÃO

O objetivo é sensibilizar as pessoas para o pós-tra-
balho, estimulando os profissionais a manter uma 
vida social ativa e ter hábitos saudáveis de vida, 
de forma que preservem a saúde física, mental, 
social, financeira, intelectual e espiritual 

Além de preparar a mão-de-obra e transmitir 
conhecimentos sobre o setor, o Sindusfarma se 

Programa de Preparação  
para Aposentadoria – PPA

O PAP está com uma ótima adesão das empre-
sas e recebeu em 2016 uma avaliação média de 
seus participantes de 9,9 
• Nº total de PAP em 2017: 08 turmas
• Nº de Participantes total: 205

preocupa com o futuro dos profissionais que con-
tribuíram para o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica e as dificuldades que poderão advir 
em termos de Gerontologia, aspectos previdenciá-
rios e psicológicos  

• Nº total de PPA em 2017: 01 turma
• Nº de Participantes total: 09
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O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse estar 
trabalhando com determinação para melhorar o 
ambiente para pesquisas de medicamentos no Bra-
sil  “Espero que possamos avançar, num ambiente 
mais amigável, para o desenvolvimento de produ-
tos”, afirmou o ministro em encontro no Sindus-
farma, na tarde do dia 11 de dezembro, no qual foi 
homenageado pela entidade com o Colar Cândido 
Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico 

O ministro agradeceu a interlocução mantida 
com representantes da indústria farmacêutica, 
dizendo de seu interesse em ampliar o acesso da 
população aos medicamentos  Ele informou que 
o governo vai assinar em breve contratos de Par-
ceria de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) con-
gelados desde 2014 

O presidente executivo do Sindusfarma, Nel-
son Mussolini, elogiou a atuação do ministro Ri-
cardo Barros  “Temos hoje um gestor preocupa-
do com o dinheiro público”  Mas advertiu sobre 
alguns cuidados que precisam ser tomados pelo 
governo nas negociações de compra de medica-
mentos – mesmo sabendo que recursos para a saú-
de são finitos –, para preservar a capacidade da 
indústria de fabricá-los 

Ganha-ganha

Para Mussolini, a saúde não pode “ser olhada sim-
plesmente como custo, como despesa”  Ele citou o 
sucesso do programa Aqui Tem Farmácia Popular, 

que fornece medicamentos gratuitos para diabe-
tes e hipertensão arterial 

O programa reduziu o número de internações 
hospitalares, com ganhos sanitários e financeiros 
para a população e o governo  “Gasto com medi-
camento é investimento”, destacou o presidente 
executivo do Sindusfarma 

Mais de 150 executivos da indústria farmacêu-
tica participaram do almoço de Fim de Ano do Sin-
dusfarma

Confraternização

Recepcionado pelo presidente da Diretoria do Sin-
dusfarma, Cleiton de Castro Marques, o ministro 
Ricardo Barros participou do tradicional almoço 
de confraternização de Fim de Ano da entidade, 
que reuniu mais de 150 CEOs e executivos das em-
presas associadas e lideranças da indústria far-
macêutica, no restaurante Cantaloup 

Em homenagem do Sindusfarma, ministro 
da Saúde promete melhorar ambiente 
para pesquisas de medicamentos
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2 0 º  E N CO N T R O  DAS  S EC R E TÁ R I AS  E 

AS S I ST E N T ES

Com palestras, troca de experiências, comédia, 
sorteios e boa comida, o 20º Encontro das Secre-
tárias e Assistentes lotou o auditório do Sindus-
farma no dia 28 de Setembro 

Ao longo de um dia inteiro de atividades, as 
profissionais da indústria farmacêutica saíram 
da rotina e se atualizaram sobre temas como seu 
papel no mundo corporativo e a relação entre li-
derança e espiritualidade 

A primeira palestra foi ministrada pela coach 
Leandra Pisciottano com o tema referente ao pa-
pel da secretária no mundo corporativo  Na se-
quência, Adilson Souza, falou sobre liderança e 
espiritualidade  

Na parte da tarde, as risadas se tornaram uma 
constante  Rafael Marinho e Regis Folco anima-
ram as participantes com uma palestra sobre 
como o bom humor aumenta a produtividade e 
Renata Spallicci falou a respeito dos sonhos e rea-
lizações 

Isabel Ramos, assistente executiva da Amgen, 
revelou que as palestras trouxeram grande apren-
dizado  “Esse evento é maravilhoso, às vezes você 

pensa que os temas não tem nada a ver com a gen-
te, mas tem sim  Nós nos preocupamos com o cor-
po, a alma, o cabelo e até a unha ”

Pela primeira vez, assistentes homens partici-
param do evento  “Eu estou achando tudo muito 
construtivo  A gente chega com uma visão e vai 
embora com outra  As ideias já começaram a fluir 
para colocar em prática no mundo corporativo”, 
disse Wesley Abreu, da Sanofi 

Para a jovem aprendiz da Biolab Giovana Cunha 
o evento serviu para impulsionar a carreira

CO N G R ES S O  B RAS I L E I R O  TO D O S 

J U N TO S  CO N T RA O  CÂ N C E R

Os organizadores do 4º Congresso Brasileiro To-
dos Juntos Contra o Câncer, que realizou-se nos 
dias 26 e 27 de setembro, com apoio do Sindus-
farma, participaram de encontro na entidade no 
dia 29 de agosto, para apresentar o movimento e 
divulgar o evento 

O Congresso vai reuniu 130 palestrantes e um 
público estimado em 3 500 pessoas, entre elas lí-
deres e gestores de todo o país que se dedicam a 
iniciativas para a melhoria da prevenção, cuidado 
e acesso a tratamentos contra o câncer 

O encontro no Sindusfarma foi aberto com a 
palestra do Dr  Luiz Santini, ex-diretor geral do 
Inca e membro do conselho diretor da União In-
ternacional de Combate ao Câncer, que falou so-
bre a Política Nacional de Prevenção e Controle do 
Câncer, instituída em 2005, e sobre a evolução da 
doença no mundo 

“A preocupação com o câncer como problema 
de saúde pública é bastante antiga no Brasil e tal-
vez, de todos os temas da saúde pública, o câncer 
tenha sido tratado de maneira mais organizada, 
à exceção das campanhas do Ministério da Saúde 
de combate à malária e febre amarela”, relatou 

P R E V E N ÇÃO

“A partir do final do século XX e início do século 
XXI, o mundo se deu conta da importância epide-
miológica, social e econômica do câncer, da devas-
tação que representava essa doença; e passou-se 
a entender a prevenção como um aspecto funda-
mental”, disse o médico  “Nos últimos 20 anos, o 
câncer se tornou uma das maiores causas de mor-
te, ao lado das doenças cardiovasculares, e foi a 
que mais cresceu; este quadro trouxe um imenso 
desafio para a sociedade” 

O Dr  Santini destacou como avanços importan-
tes no país as campanhas de prevenção ao câncer 
de colo de útero e de mama e as medidas contra o 
tabagismo e de incentivo à alimentação saudável e 
à atividade física, entre outras, consolidadas na Po-
lítica Nacional de Prevenção e Controle do Câncer  

Se não surgir nenhum tratamento revolucio-
nário, a Organização Mundial de Saúde prevê que, 
em 2030, o mundo poderá registrar 22 milhões 
de novos casos de câncer e 13 milhões de mortes 
provocadas pela doença  No Brasil, seriam 600 mil 
novos casos e 200 mil mortes 

A presidente da Associação Brasileira de Lin-
forma e Leucemia (Abrale), Merula Steagall, falou 
de associação e deu detalhes sobre o Congresso 
TJCC  Estruturado em 30 painéis, o encontro vai 
discutir, entre outros temas, financiamento, polí-
ticas públicas, acesso e judicialização, com o obje-
tivo de buscar sugestões de como ampliar o enga-
jamento para diminuir a desigualdade existente 
nos tratamentos no país 

“Quero agradecer a oportunidade da conversa 
com os membros do Sindusfarma, mostrando o 
que nós, como pacientes e membros da socieda-
de civil, estamos fazendo para mobilizar esforços, 
construir pontes e ampliar o acesso dos pacientes 
aos tratamentos adequados”, disse Merula 

O movimento Todos Juntos Contra o Câncer 
mantém 18 Grupos de Trabalho com a partici-
pação de representantes de 80 instituições “que 
aceitaram o desafio de somar esforços em prol do 
aprimoramento da Política Nacional de Prevenção 
e Controle do Câncer” 

Entre os convidados do Congresso TJCC estão 
representantes do Ministério da Saúde, Anvisa, 
Inca, ANS, TCU, das principais sociedades, fede-
rações e instituições de câncer do país e executi-
vos do setor privado  Vários laboratórios farma-
cêuticos apoiam a iniciativa 

D I F U S O R

“Este encontro é o início de uma parceria mui-
to produtiva entre Sindusfarma e Abrale”, dis-
se Bruno Abreu, diretor de Mercado e Assuntos 
Jurídicos do Sindusfarma  “O Sindusfarma tem 
esse papel de ser catalisador, interlocutor e difu-
sor das ideias e propostas do movimento Todos 
Juntos Contra o Câncer junto à indústria farma-
cêutica” 
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N O I T E  DAS  EST R E L AS

O Evento Noite das Estrelas reuniu os melhores 
atletas dos Jogos Sindusfarma 2016, em festa rea-
lizada no Museu do Futebol, na noite do dia 20 de 
Fevereiro de 2017  A cerimônia, conduzida pelo 
apresentador e humorista Paulo Bonfá, premiou 
28 atletas em 25 categorias 

Participaram da cerimônia a Diretora do Se-
si-Cotia e integrante da comissão organizadora 

dos Jogos Sindusfarma, Emilene Mascarenhas; 
os diretores do Sindusfarma Theo Van Der Loo, 
Walker Lahmann e Wilson Borges; o presidente 
da Moksha8, José Luís Lopes, e o presidente exe-
cutivo da entidade, Nelson Mussolini 

O campeão de vôlei Murilo Endres participou 
da cerimônia  “É excepcional esse incentivo do 
Sindusfarma; esporte é saúde, educação, confra-
ternização e é muito importante envolver pessoas 

Jogos Sindusfarma reúnem  
1 680 atletas em 12 modalidades
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de várias idades, proporcionando lazer e saúde”, 
disse  Murilo é jogador do Sesi, parceiro do Sin-
dusfarma na organização da competição  

E N CO N T R O  DA S O L I DA R I E DA D E

Os Jogos Sindusfarma 2017 tiveram início no dia 
20 de Maio, no Sesi Cotia, com o Encontro da Soli-
dariedade, que reuniu em desfile as delegações das 
empresas participantes  Após a cerimônia de aber-
tura, foram realizadas as primeiras partidas dos 
torneios de futebol society adulto e futsal femi-
nino  Com a inclusão do torneio de e-sports (jogos 
eletrônicos), os Jogos deste ano tiveram 12 modali-

dades: atletismo, basquete, e-sports, futebol, fute-
bol society, futsal, jogos de salão (bilhar, pebolim e 
xadrez), kart, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei  
Ao longo do dia, foram realizadas atividades re-
creativas para crianças e aulas de Pilates e Ritmos 

CA M P EÕ ES

Os jogos aconteceram no período de 20 de Maio a 
25 de Novembro, nos seguintes locais: Clube Aché, 
Clube Bayer, Eurofarma, SESI Cotia, SESI Santo 
André e Kartódromo Aldeia da Serra 

A Eurofarma sagrou-se pentacampeã dos Jo-
gos Sindusfarma, com 244 pontos e 29 medalhas 

de ouro  O Butantan conquistou a 2ª posição, com 
178 pontos e 11 ouro  A Bayer ficou com o 3º lugar, 
com 114 pontos e dois ouros 

Doações

Como acontece desde a primeira edição dos Jogos, 
o Sindusfarma arrecadou alimentos não perecí-
veis durante toda a competição, que foram doa-
dos para entidades assistenciais  

A doação de 2kg de alimentos dá direito a 
uma camiseta do evento  Já a empresa que doou 
a maior quantidade de alimentos, recebeu o títu-
lo de ‘Empresa Solidária’ 

Doadora de 3 371 quilos de alimentos ao lon-
go da temporada dos Jogos Sindusfarma 2017, 
a Bayer conquistou o título de Empresa Solidá-
ria da competição  Em 2017, foram arrecadados 
4 926 quilos de alimentos não perecíveis, doa-
dos por atletas, torcedores e pelas 10 empresas 
participantes 

Quatro entidades sociais foram contempladas 
este ano: Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, Cre-
che João Silva, Instituição Beneficente Nosso Lar, 
Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam, Amigos 
do Bem, Lar da Infância de Nice, Associação Cruz 
Verde e Associação Aliança de Misericórdia 
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Jogos Sindusfarma 2017

Conheça os campões por modalidade

Modalidade Empresa

Atletismo Butantan

Basquete Feminino Eurofarma

Basquete Masculino Eurofarma

e-Sports Baxter

Futebol de Campo Eurofarma

Futebol Society Feminino Bayer

Futebol Society Masculino - Adulto Baxter

Futebol Society Masculino - Máster Eurofarma

Futebol Society Masculino - Sênior Eurofarma

Futsal Feminino Eurofarma

Futsal Masculino Eurofarma

Jogos de Salão (bilhar, pebolim e 
xadrez)

Eurofarma

Kart Eurofarma

Natação Eurofarma

Tênis de Mesa Bayer

Vôlei Feminino Butantan

Vôlei Masculino AstraZeneca

Classifcação

Campeão Geral Eurofarma (244)

Vice-Campeão Geral Butantan (178)

A homenagem à Bayer e às instituições, que aten-
dem milhares de crianças, idosos e famílias, acon-
tecerá no dia 05 de março de 2018, na Noite das 
Estrelas, que vai premiar os melhores atletas dos 
Jogos em 12 modalidades 

Nas 11 edições dos Jogos, nove instituições so-
ciais receberam do Sindusfarma e da indústria 
farmacêutica mais de 23 toneladas de alimentos 

Encerramento

Os 11º Jogos Sindusfarma foram encerrados em 
clima de festa e confraternização, com uma chur-
rascada e uma roda de samba que reuniram atle-
tas, colegas de trabalho, familiares e organizadores 
do evento, no dia 25 de Novembro, no SESI Cotia 
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A comenda do Colar Cândido Fontoura do Méri-
to Industrial Farmacêutico é uma justa homena-
gem do Sindusfarma a empreendedores e profis-
sionais da Indústria Farmacêutica que prestaram 
relevantes serviços ao setor  A honraria também 
distingue parceiros da indústria e personalidades 
que se destacaram em suas atividades em favor de 
uma efetiva assistência farmacêutica no Brasil 

RA Z ÃO  DA S O L E N I DA D E

• Comemorar os aniversários do Sindusfarma, 
fundado em 26 de Abril de 1933 

• Comemorar o Dia da Indústria Farmacêutica 
Paulista, instituído em 25 de Abril de 2008 

O B J E T I VO S  DA S O L E N I DA D E

Destacar, publicamente, a contribuição de líderes 
da Indústria Farmacêutica brasileira, em soleni-
dade pública, mediante:
• Outorga de um colar composto de medalha 

contendo o busto de Candido Fontoura- 1º Pre-
sidente do Sindusfarma 

• Entrega de um diploma comemorativo em pa-
pel pergaminho 

• Edição de um livro com o registro histórico de 
cada homenageado 
Em 2017 o Sindusfarma homenageou 31 em-

preendedores e profissionais do setor farmacêu-
tico e pesquisadores da área da saúde com o Colar 
Cândido Fontoura do Mérito Industrial Farmacêu-
tico, em cerimônia realizada na noite do dia 18 
de Abril no Golden Hall do World Trade Center, 
em São Paulo  A festa comemorou o 84º aniver-
sário da entidade e o Dia da Indústria Farmacêu-
tica Paulista  Cerca de 600 pessoas participaram 
do evento, apresentado por Larissa Erthal  

O presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, home-
nageado na categoria Autoridades, exaltou a ini-
ciativa do Sindusfarma  “Me sinto muito honrado 
em receber essa homenagem do Sindusfarma jun-
to com essas pessoas que estão hoje aqui e contri-
buíram para o desenvolvimento da indústria far-
macêutica brasileira”, disse  “Esse resgate que o 
Sindusfarma realiza é importante, pois reconhe-
ce profissionais que trabalharam e ainda traba-
lham para o crescimento do setor farmacêutico” 

Os agraciados de 2017 com o Colar Cândido 
Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico:

Colar Cândido Fontoura homenageia 
31 personalidades da saúde e 
do segmento farmacêutico
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E M P R ESÁ R I O S  E  E X EC U T I VO S

Abraham Avi Meizler
Celso Araújo Braga
Luiz Eduardo Violland
Márcia de Carvalho Santos
Marcos Antônio Cortês Martins
Michel Kfouri Filho
Nelson Naim Libbos
Nelson Roberto de Almeida Marques
Wilson Borges

P R O F I S S I O N A I S

Antônia Conceição Rodrigues
Clarice Mitie Sano Yui
Fernando Fernandes
Francisco Paula Santos
João Massud Filho
Jorge Luiz Coelho
José Fernando Ramadinha
Marcelo Liebhardt
Maria Gisela Piros
Samuel Eustáquio do Amaral 

P ES Q U I SA D O R ES  DA Á R E A DA SAÚ D E

Cesar Eduardo Fernandes
Freddy Goldberg Eliaschewitz
Marco Antônio Mota Gomes
Marcus Vinícius Bolívar Malachias
Regina Scivoletto
Rubens Belfort Jr

PA R C E I R O S

Claudio Roberto Ely
Clovis Antônio Gil
Modesto Araújo Neto
Pedro José
Peter Gottschalk Junior

AU TO R I DA D ES

Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
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Os melhores fornecedores e prestadores de servi-
ço da indústria farmacêutica, em 24 categorias, 
receberam o Prêmio Sindusfarma de Qualidade 
na noite de 22 de Maio de 2017, em cerimônia rea-
lizada na casa de espetáculos Tom Brasil, em São 
Paulo  A jornalista Jacqueline Brazil foi a mestre 
de cerimônias 

No fim da cerimônia, a atriz Elizabeth Savalla 
subiu ao palco e falou de improviso sobre o desafio 
de ser empresário no país  A empresa da família 
- Gráfica e Editora Brogotá - venceu na categoria 
Bulas  “Um prêmio como esse, há 21 anos, neste 
país, é um tento e tanto  As empresas que con-
seguiram ficar em pé durante todos esses anos 
(   ), com pouquíssimas ajudas governamentais   
[a gente] depende única e exclusivamente de cada 
empresário sério deste país e de cada funcionário 
que dá a sua alma para fazer com que a indústria 
farmacêutica continue em pé”, afirmou a estrela 

Em sua 21ª edição, o Prêmio contou com a par-
ticipação de 129 fornecedores, dos quais 68 foram 
selecionados para a etapa final 

P R EO C U PAÇÃO  CO M  A Q UA L I DA D E

“Esse prêmio representa a preocupação da Baus-
ch com a satisfação de nossos clientes e é muito 
importante para o reconhecimento de nossa equi-
pe”, disse o coordenador de Qualidade da Bausch 
Advanced,  Jurandir Cardoso Dias 

“É um prêmio fundamental que acaba recom-
pensando o esforço diário que temos para enten-
der as necessidades da indústria e conseguir aten-
der , então esse troféu prova que estamos sendo 
eficazes e colaborando com a causa’, disse o dire-
tor superintendente da Blanver, Ricardo Grizzo 

“A Telstar é uma empresa focada em projetos 
de engenharia e busca atender de forma com-
pliance os requisitos regulatórios e oferecer o me-
lhor possível para os nossos clientes, então esse 
prêmio hoje vem pra reforçar uma iniciativa que 
a Telstar tem de se consolidar no mercado brasi-
leiro”, disse a diretora geral da Telstar, Kesia Pi-
res de Oliveira 

T RA BA L H O  VO LTA D O  PA RA A 

I N D Ú ST R I A FA R M AC Ê U T I CA

“É muito importante [ganhar o Prêmio], já ganha-
mos em outras oportunidades  Nosso trabalho é 
voltado para atender a indústria farmacêutica 
com qualidade e poder contribuir com um setor 
tão importante, como o de medicamentos, nos dei-
xa extremamente honrados”, disse o gerente de 
Vendas da Schott, Nivaldo dos Santos 

“Para nós é extremamente importante, pois 
atuamos nesse mercado de alta qualidade e pra 
gente estar aqui e vencer esse prêmio é como uma 
consagração que a gente tem a missão cumprida, 
que a gente consegue atingir esse desafio e con-

Prêmio Sindusfarma  
de Qualidade
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segue atender esse mercado que demanda muita 
qualidade  Para nós é uma honra”, disse o CEO da 
Prakolar, Alexandre Chatziefstratiou 

“A Unitrade está no mercado há 18 anos  Eu ve-
nho da indústria farmacêutica, eu tenho a semen-
te e do lado de lá a gente viu a importância que o 
prestador de serviço de despacho aduaneiro tem 
e faz diferença para que o paciente receba o pro-
duto com rapidez e qualidade  Então, nosso sig-
nificado é trabalhar para o paciente, para o con-
sumidor final e a Unitrade a todo tempo está se 
renovando e o Sindusfarma contribui muito para 
gente melhorar, se renovar e contribuir para a in-
dústria”, disse a CEO da Unitrade, Marli Oliveira 

PAT R O N O

Em 2016, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade ins-
tituiu a categoria Patrono  Assim, a cada edição 
é homenageada uma personalidade da indústria 
farmacêutica, cuja trajetória está ligada à quali-
dade e ao aprimoramento tecnológico e cientí-
fico do setor  O patrono do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 2017 é o empresário Victor Siaulys  
Falecido em 2009, Victor Siaulys foi um dos fun-
dadores do laboratório Aché, tendo sido respon-

sável pelo lançamento de medicamentos nos anos 
1960, 1970 e 1980 que, por sua eficácia, qualidade 
e novidade, conquistaram a preferência de pres-
critores e profissionais da saúde 

VOTAÇÃO

Num processo de votação iniciado em fevereiro, 
as indústrias farmacêuticas apontaram os melho-
res fornecedores em 24 categorias, divididas em 
cinco classes: Máquinas e Equipamentos; Presta-
dores de Serviço; Matéria-Prima; Material de Em-
balagem; e Materiais, Equipamentos e Serviços de 
Controle de Qualidade  

A apuração dos votos foi validada por uma Co-
missão Organizadora e uma Comissão de Audito-
ria  O processo foi auditado pela Auris Assessoria 
Contábil & Auditoria O Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade é coordenado por Jair Calixto, gerente 
de Boas Práticas, Inovação e Auditorias Farma-
cêuticas do Sindusfarma 

S H OW

A festa do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2017 
encerrou-se com a apresentação da cantora Ma-
ria Rita 

Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2017 - Vencedores

Máquinas e Equipamentos

Fabricantes Nacionais de Equipamentos para Formulação e Embalagem Bausch

Importadores de Equipamentos para Formulação e Embalagem Merck 

Prestadores de Serviço

Terceirização de Etapas de Produção e Embalagem Eurofarma

Armazenagem e Distribuição de Medicamentos DHL

Transporte de Medicamentos Ativa Logística

Prestação de Serviços para Produção e CQ Waters Technologies

Soluções para Cadeia Fria Polar Técnica

Prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros Unitrade

Matérias-Primas

Fabricantes de Matérias-Primas Blanver Farmoquímica

Importadores de Matérias-Primas 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 de Bioequivalência, Equivalência, Estudos Clínicos, Pré-
Clínicos, Terceirização de Análises e Ensaio Físico-Químico-Microbiológicas

T & E Analítica

Aparelhos, Equipamentos e Instrumentos e Materiais de Laboratório Waters Technologies

Padrões, Solventes e Reagentes Analíticos LAS do Brasil

Projetos e Instalações para Indústrias Farmacêutica Azbil Telstar
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As indústrias farmacêuticas com as melhores 
ações de prevenção de doenças e acidentes de 
trabalho e os melhores programas de desenvol-
vimento profissional receberam os Prêmios Ex-
celência em GST, Bumerangue e PES, concedi-
dos pelo Sindusfarma, em cerimônia realizada 
na noite de 19/09/2017, no Buffet Torres  A festa 
foi apresentada pela jornalista Izabella Camar-
go, da TV Globo 

Os laboratórios Allergan, Cristália, Eurofarma, 
Janssen-Cilag, Johnson&Johnson, Medley e Roche 
foram agraciados com o 9º Prêmio Excelência em 
Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho 

O 8º Prêmio Bumerangue, que destaca progra-
mas de aprimoramento na área de Recursos Hu-
manos, foi concedido às empresas Aché, Biolab, 
Biosintética, Catalent, Cristália, Libbs e Servier 

A Sandoz recebeu o 4º Prêmio PES, conferido 
aos laboratórios farmacêuticos com maior núme-
ro de participantes nos workshops do Programa 
Educacional Sindusfarma 

O presidente executivo do Cristália, Eduardo 
Job, elogiou a iniciativa do Sindusfarma  “Gos-
taria de parabenizar o Sindusfarma por esta ini-

ciativa com enfoque na segurança do trabalho, 
cada vez mais desenvolvendo a nossa indústria 
farmacêutica para esse item tão importante de 
respeito e cidadania”  A empresa conquistou os 
prêmios GST e Bumerangue 

“Muito bom participar desse evento do Sindus-
farma; o prêmio ajuda a gente a engajar as pes-
soas em segurança, saúde e meio ambiente tan-
to nas áreas de operações fabril quanto adminis-
trativa”, disse Mariane Scotton, coordenadora de 
HSE da Johnson & Johnson, vencedora do Prêmio 
GST na modalidade Administrativo Comercial 
Força de Vendas 

“Esse prêmio é fruto de um trabalho feito com 
muito amor e dedicado principalmente para a For-
ça de Vendas; a receita de sucesso é fazer aquilo 
que se gosta; agradeço ao Sindusfarma pela opor-
tunidade e à Biosintética/Aché por representar a 
empresa no Prêmio Bumerangue, que tem ganha-
do cada vez mais relevância na indústria farma-
cêutica”, disse Marcos César Mantelo, gerente na-
cional de Treinamento de Vendas da Biosintética, 
vencedora do Prêmio Bumerangue na modalidade 
Treinamento e Desenvolvimento Força de Vendas 

Prêmios GST,  
Bumerangue e PES
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Lupa de Ouro

A cerimônia de entrega do 41º Prêmio Lupa de 
Ouro, que reconhece os melhores profissionais e 
campanhas do marketing farmacêutico, começou 
há pouco no Tom Brasil, em São Paulo, na noite 
de 27 de Outubro  A iniciativa é do Sindusfarma 

Foi a 41ª edição do evento, promovido pelo Sin-
dusfarma  Mais de 800 pessoas participaram da 
festa  A cantora Preta Gil fez o show de encerra-
mento da premiação, apresentada pela jornalista 
Jacqueline Brazil, da TV Globo 

Na edição de 2017, o Lupa de Ouro incorpo-
rou duas categorias especiais: Prêmio Excelência 
Adalmiro Baptista - Empresa Mais Admirada do 
Mercado Retail (varejo) e Empresa Mais Admi-
rada do Mercado Non Retail (mercados institu-
cionais)  As empresas campeãs – Aché e Roche – 
foram apontadas em pesquisa qualitativa entre 
médicos e executivos da indústria farmacêutica, 
realizada pela consultoria Ipsos Healthcare, com 
apoio da Associação Paulista de Medicina (APM) 

O Aché foi a empresa vencedora da catego-
ria Prêmio de Excelência em Marketing Adalmi-
ro Baptista – Empresa Mais Admirada do Merca-
do Retail  “O Prêmio tem um significado muito 
grande para nós do Aché, ele traz o nome de um 
dos fundadores, que tinha como DNA toda a força 
do marketing  E como o Prêmio foi uma votação 
de toda a indústria, isso tem um significado ain-
da maior  Muito obrigado a todos que votaram e 

confiaram no Aché”, disse Marcelo Neri, diretor 
de Marketing 

A Roche ganhou na categoria Empresa Mais Ad-
mirada no Mercado Non Retail  O assessor de Mer-
cado e Assuntos Governamentais, Marcelo Scatto-
lini comemorou a conquista  “É uma honra receber 
esse Prêmio, que reconhece todo o trabalho de ino-
vação da Roche  A inovação está no nosso DNA, o 
que converge com a nossa empresa, nossa fábrica 
no Rio de Janeiro, onde investimos R$ 300 milhões 
de 2015 a 2020, para que a população brasileira pos-
sa ter acesso às melhores tecnologias possíveis ”

A Sanofi recebeu o prêmio na categoria Inteli-
gência de Mercado, Produtividade e Efetividade  
Para Carla Crespo, gerente de Insights e Marketing 
Excellence, o Lupa de Ouro mostra que a empresa 
está no caminho certo e é uma coroação ao inves-
timento em “inteligência de mercado e inteligên-
cia competitiva e como isso modela a estratégia 
das marcas”  

A EMS foi a melhor na categoria Prescrição – 
Dor e inflamação  A gerente de Produtos, Aman-
da Godoy, agradeceu a “oportunidade de receber 
o Prêmio Lupa de Ouro, que para o profissional de 
marketing é muito importante” 

A AbbVie venceu na categoria Melhor Projeto 
- Marketing Institucional e Processos  A diretora 
de Excelência ao Cliente, Paula Campoy, afirmou 
que a premiação “reflete o trabalho de uma equi-

Melhores do marketing  
farmacêutico recebem  
Lupa de Ouro 2017
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pe que trabalhou integrada, focada num propósi-
to único, que é de melhorar a vida dos pacientes” 

A Latinofarma foi premiada na categoria Mar-
keting de Produtos  O gerente geral, Paulo Araú-
jo, disse que a empresa está numa era nova, que 
“vem de uma visão de integrar as necessidades 
dos pacientes, dos médicos e da empresa em prol 
de um melhor tratamento” 

A Farmasa venceu na categoria Medicamen-
tos Isentos de Prescrição  “Para nós da Matecorp 
Farmasa é uma honra participar da 41ª edição do 
Lupa de Ouro e sair como campeã na categoria de 
MIPs; O produto teve um lançamento incrível e ser 
reconhecido por isso, no meio de todo mundo da 

Vencedores do Prêmio Lupa de Ouro 2017

Melhor Projeto Inteligência de Mercado / 
Produtividade e Efetividade

Sanofi – Criação Célula Inteligência Competitiva –  
Carla Crespo

Melhor Projeto Marketing Institucional e Processos

AbbVie – Jornada ao Futuro AbbVie Brasil – Paula Campoy

Melhor Projeto Marketing de Produtos

Abbott – Projeto Cupons Abbott – Lucas Soares

Latinofarma – Drylab Latinofarma (centro cirúrgico virtual) 
Paulo Massa

Non-Retail

Bristol-Myers Squibb – Opdivo – Mauricio Fremder

MIP 

Mantecorp – Tamarine Fibras – Fernanda Pascowitch

Prescrição Cardiovasculares

Bayer – Xarelto – Fabio Gossi e Valter Vasconcelos Filho

Prescrição Vitaminas, Aparelho Digestivo, Antidiabéticos 
e Obesidade

Ferring – Picoprep – Rafael Suzano

Prescrição Dor, Inflamação e Sistema Músculo 
Esquelético

EMS – Condres – Patrícia Poiani

Prescrição Sistema Nervoso Central

EMS – Patz SL – Amanda Godoy

Prescrição Demais Classes

Astellas – Vesomni – Diogo Barsi e Eder Punski

Prescrição Lançamentos Antidiabéticos, Obesidade, 
Cardiovascular e Vitaminas

Novo Nordisk – Saxenda – Ives Takemoto

Prescrição Lançamentos Saúde Masculina e Feminina

Eurofarma – Pietra ED – Marilia Sabbato

Prescrição Lançamentos Demais Classes

Aché – Pant – Nayara Freitas

Prescrição Maduros Cardiovasculares

Biolab – Aradois – André Paz Loiacono

Prescrição Maduros Dor, Infecção Inflamação e Sistema 
Respiratório

Eurofarma – Astro – Everson Martins

Prescrição Maduros Demais Classes

Sanofi – Puran T4 – Claudinei Silva e Rafael Pianca 

Prêmio Excelência Adalmiro Baptista Empresa Mais 
Admirada do Mercado Retail

Aché – Marcelo Neri

Empresa Mais Admirada do Mercado Non Retail

Roche – Marcelo Scattolini

indústria, é realmente especial”, disse a analista 
de Produtos Fernanda Pascowitch 

A Novo Nordisk foi a melhor na categoria Pres-
crição Lançamento – Antidiabéticos, Obesidade, 
Doenças Cardiovasculares e Vitaminas  O gerente 
de Produto, Ives Takemoto, agradeceu ao Sindus-
farma  “Me sinto honrado pelo prêmio”, afirmou 

A Eurofarma recebeu o Lupa de Ouro na cate-
goria Prescrição Maduros – Dor, Infecção, Infla-
mação e Sistema Respiratório  “É uma honra mui-
to grande receber um prêmio tão valioso como 
esse”, disse Everson Martins, gerente de Produto  
“É uma força de trabalho muito grande envolvi-
da para chegarmos num resultado como esse” 
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Nos grandes eventos e feiras setoriais e da área 
médica dos quais participou, o Sindusfarma di-
vulgou suas ações e as realizações da indústria 
farmacêutica instalada no país 

FC E  P H A R M A

O Sindusfarma participou da 22ª edição da FCE 
Pharma - Feira Internacional de Tecnologia para 
a Indústria Farmacêutica, que aconteceu entre os 
dias 23 e 25 de maio, no centro de exposições São 
Paulo Expo  Os visitantes que passaram pelo es-
tande do Sindusfarma puderam conhecer as ati-
vidades realizadas pela entidade e os vários tra-
balhos desenvolvidos em defesa da indústria far-
macêutica acerca de temas relevantes para o se-
tor nas áreas regulatória sanitária e econômica, 
tributária, e sindical trabalhista 

Os cerca de 200 expositores da feira apresen-
taram as inovações em matéria-prima, embala-
gens, engenharia, controle de qualidade, vidraria 
e máquinas e equipamentos 
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Bolsa de empregos

O Bolsa de Empregos Sindusfarma (BES) é um ca-
nal direto e interativo de comunicação, via inter-
net, entre candidatos e profissionais de Recursos 
Humanos da indústria farmacêutica, facilitando 
a contratação de novos funcionários, previamente 
treinados, para melhor aproveitamento dos inves-
timentos em desenvolvimento de pessoal, repre-
sentando um avanço social nas relações do sindi-
cato patronal com os trabalhadores  

Os candidatos têm a disponibilidade de incluir 
seus currículos, editá-los e pesquisar vagas corre-
latas e as empresas associadas cadastram, incluem 
anúncios, pesquisam currículos no banco de dados  

A Bolsa de Empregos atualmente é considerada 
por agências, headhunthers e empresas, a princi-
pal fonte de recrutamento e seleção do setor far-
macêutico  

As oportunidades mais anunciadas durante 
o ano foram nas áreas de assuntos regulatórios, 

marketing, qualidade, comercial e produção, nos 
mais diversos níveis  

Os dados estatísticos comprovam a trajetória 
de crescimento e sucesso, atingindo expressivos 
acessos por novos usuários do sistema  Dados 
atualizados até Dezembro de 2017:

Bolsa de empregos

Número de Empresas Cadastradas 620

Total de Currículos Incluídos 18.947

Total de Vagas Incluídas 180

Total de Currículos Atendidos 146

Currículos em Aberto 18.801

Vagas em Aberto 180

Total de Acesso de Empresas 24.219

Total de Acesso de Profissionais 65.102
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Publicações, Estudos e Manuais Integridade de dados: 

Guia Sindusfarma para a 

Indústria Farmacêutica

JAIR CALIXTO

MARINEIS JACOB

O manual ‘Integridade de 
dados: Guia Sindusfarma 
para a Indústria 
Farmacêutica’, traz um 
documento consolidado e 
ilustrado sobre estratégias 
de controle baseadas em 
riscos, as quais habitam 
os atuais requerimentos 
para integridade de 
dados e confiabilidade, 
como descrito nos guias 
internacionais, bem 
como nos requisitos de 
Boas Práticas, desde o 
desenvolvimento do 
produto até a distribuição 

Manual para Registro de 

Medicamentos Novos, 

Genéricos e Similares no 

Brasil

ROSANA MASTELLARO

JÚLIA VICTAL

O manual “Registro de 
Medicamentos Novos, 
Genéricos e Similares no 
Brasil”, da Diretoria de 
Assuntos Regulatórios do 
Sindusfarma, é um guia que 
traz o checklist publicado 
pela Anvisa que auxilia na 
elaboração dos dossiês de 
registro de medicamentos 
sintéticos e semissintéticos, 
com base na RDC nº 60/2014 

Código de Ética e  

Conduta Sindusfarma 

SINDUSFARMA

O Código de Ética e 
Conduta Sindusfarma foi 
elaborado para nortear 
os padrões de conduta 
e comportamento de 
seus colaboradores e 
associados, considerando 
que a atuação da 
entidade está pautada 
nos dispositivos 
constitucionais e na 
cultura de conformidade 
e princípios éticos, através 
da observância rigorosa da 
legislação, da promoção 
das boas práticas de 
governança e do respeito 
aos princípios morais 
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Qualificação de 

Fornecedores: Matérias-

Primas Farmacêuticas

JAIR CALIXTO

MARINEIS JACOB

A edição revisada do 
manual “Qualificação de 
Fornecedores: Matérias-
primas Farmacêuticas”, 
da Diretoria de Assuntos 
Técnicos e Inovação e 
Inovação, apresenta os 
procedimentos e práticas 
que a indústria deve 
adotar para assegurar que 
as instalações, métodos 
e processos, sistemas e 
controles sejam usados 
durante a produção, 
armazenamento e 
distribuição dos insumos, 
que garantam a excelência 
na fabricação de 
medicamentos 

Convenções Coletivas de 

Trabalho 2017/2018 

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 2017 
a março de 2018 

Com o objetivo de divulgar e discutir as grandes questões 

da indústria farmacêutica entre os formadores de opinião 

da sociedade brasileira e lideranças setoriais, o Sindusfar-

ma vem elaborando, nos últimos anos, artigos para publi-

cação na Imprensa. Por sua relevância, esses textos foram 

publicados nos principais veículos de comunicação do 

país e na mídia especializada. Reunidos nesta obra, os ar-

tigos discutem acesso aos medicamentos, carga tributária, 

competitividade, saúde pública, inovação, guerra fiscal e 

desenvolvimento econômico e social, entre outros temas.

9 788560 162598

ISBN 978-85-60162-59-8

Falando para Quem 
Decide e  Forma Opinião

Coletânea de artigos do Sindusfarma  

publicados na Imprensa
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Paper Regulatório Regional 

“Concept and rules comparison 

for: CPPs, origin country, 

reference country in Latin 

America” 

Publicação do 1º trabalho 
fruto das propostas dos 
integrantes do GT Regulatório 
Regional, que pretendem 
elaborar documentos técnicos 
sobre assuntos específicos 
de interesse do setor, para 
disponibilização pública, bem 
como publicação em meios 
científicos  Este primeiro 
trabalho de título “Concept 
and rules comparison for: 
CPPs, origin country, reference 
country in Latin America”, e 
já disponível par adownload 
no site do Sindusfarma, foi 
redigido pelas colaboradoras 
Cecília Diaz (Mundipharma), 
Juliana Perlow (MSD), Lilian 
Sabeh (Mundipharma) e 
Luciana Moraes (EMS) 

Falando para Quem Decide e Forma Opinião – 2ª Edição

NELSON A.  MUSSOLINI

O Sindusfarma lançou a segunda edição, atualizada 
e ampliada, da coletânea de artigos “Falando para 
Quem Decide e Forma Opinião”  Os textos, publicados 
nos principais veículos de comunicação do país e na 
mídia especializada entre 2013 e 2017, abordam temas 
importantes e estratégicos para a indústria farmacêutica 
instalada no país  

Perfil da Indústria 

Farmacêutica 2017

Perfil da Indústria 
Farmacêutica e aspectos 
relevantes do setor 
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INTERNATIONAL

United States Pharmacopeial Close-Up International IMS Health & Quintiles

Escola Superior de Propaganda  
e Marketing

Fundação Armando Álvares Penteado Fundação Dom Cabral Fundação Getulio Vargas

Conselho Regional do  
Estado de São Paulo

Academia Nacional de Fármacia DIA – Drug Information Association International Pharmaceutical  
Excipients Council

Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica

Fundação Instituto de Pesquisas 
Farmacêuticas da Faculdade  
de Ciências Farmacêuticas  

da Universidade de São Paulo

University of Maryland Les Enterprise du Médicament

Associação Brasileira de Indústria 
Farmoquímica e de Insumos 

Farmacêuticos

Instituto de Ciência, Tecnologia  
e Qualidade

Instituto de Desenvolvimento  
do Varejo Farmacêutico

Instituto Racine

Associação Brasileira das Empresas do 
Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar 

e de Promoção da Saúde

Sociedade Brasileira de Controle  
de Contaminação

União Farmacêutica de São Paulo

Parcerias

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 2017 foram firmados 

quatro novos convênios 
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N OVO S  AS S O C I A D O S

O Sindusfarma encerrou 2016 com 273 associa-
dos, atingindo 326 associados em março de 2018  
Foram agregados 40 novos associados entre janei-
ro e dezembro de 2017, resultado do esforço con-
tínuo de atrair empresas e fortalecer a entidade 

1 Abbott

2 AbbVie

3 ABL Antibióticos do 

Brasil

4 Accord

5 ACG

6 Aché

7 Actavis

8 Actelion

9 ADV Farma

10 Aegerion

11 Aerogas

12 Airela

13 Ajinomoto

14 Ala Administração e 

Multiserviços

15 Analog Logística do 

Brasil

16 Apis Flora

17 Arese Pharma

18 ASF/GMP Consultoria

19 Alexion

20 Allergan

21 Althaia

22 Amgen

23 Andreani Logística

24 Apsen

25 Ashland

26 Aspen Pharma

27 Astellas

28 AstraZeneca

29 Ativa Logística

30 Ativus Farmacêutica

31 Aurora Eadi

32 Aurobindo Pharma Ind  

Farmacêutica

33 Aurobindo Pharma 

Prod  Farmacêuticos

34 Azbil Telstar Brasil 

Consultoria Ltda 

35 Baldacci

36 Bard Brasil

37 BASF

38 Bausch + Lomb

39 Baxter

40 Bayer

41 BD

42 BE Consulting

43 Beaufour Ipsen

44 Beker

45 Benzota, Pereira, 

Prestes e Borba Soc  de 

Advogados

46 Bergamo

47 Besins Healthcare

48 Bioagri Laboratórios

49 Biocard Brazil

50 Biogen Idec

51 Biolab Farmacêutica

52 Biomarin

53 Biomm Technologie

54 Bionorica

55 Bionovis

56 BioChimico

57 Biosintética

58 Biotest

59 Blanver

60 Blau Farmacêutica

61 BlisFarma Antibiótico

62 BlisFarma 

Farmacêutica

63 Boehringer Ingelheim

64 Boiron

65 Bone Life

66 Bracco

67 Brasporto

68 Brasterápica

69 Brainlike Estratégia 

Regulatória

70 Brainfarma

71 Bristol-Myers Squibb

72 B  Braun

73 Camber Farmacêutica

74 Capsugel

75 Casula & Vasconcelos 

Farmacêutica

76 Catalent Brasil

77 Catarinense Pharma

N E W M E M B E R S

Sindusfarma ended 2016 with 273 members, reach-

ing 326 in March 2018. There were 40 new mem-

bers between January and December 2017, thanks 

to the continuous effort to attract companies and 

strengthen the entity  

R E L AÇÃO  D E  AS S O C I A D O S

L I S T O F M E M B E R S
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78 Cazi

79 Cellera Farmacêutica

80 Centro Avançado de Est  

e Pesquisa CAEP

81 Chemo do Brasil

82 Chiesi Farmacêutica

83 Choice

84 Cifarma

85 Cimed

86 Cipla Brasil Imp  e Distr  

de Medicamentos

87 Colbrás

88 Colorcon

89 Copermed

90 Cosmed

91 Cristália

92 Croda

93 CSL Behring

94 Daiichi-Sankyo

95 Danone

96 Daudt

97 DFL

98 Diffucap Chemobras

99 Diosynth

100 Direct Soluções 

Ambientais

101 DKT do Brasil

102 DLA Pharmaceutical

103 DMS Logistics

104 Doctor Bit Consulting

105 Dow

106 Dr  Reddy’s

107 2 Alianças 

108 Echemical

109 Eisai Laboratórios

110 Eli Lilly

111 Elofar

112 Embragen

113 Emcure Brasil

114 EMS 

115 EMS Sigma Pharma

116 Equipnet do Brasil

117 Eurofarma

118 Exeltis

119 Expresso Jundiaí

120 Farma Logística e 

Armazéns

121 Farmace

122 Farma Vision

123 FQM Farmoquímica

124 FBMFARMA

125 Fette Compacting

126 Ferring Pharmaceuticals

127 Five

128 Fresenius Kabi

129 Fresenius Medical Care

130 Fukuma Advogados

131 FURP

132 Gador

133 Galderma

134 Galenicum

135 Gatefossé

136 GE Healthcare Life 

Sciences

137 GE Healthcare Comércio 

e Serviços para Equip  

Med  Hosp 

138 Gedeon Richter

139 Genomma Lab

140 Geolab

141 Germed Pharma

142 Gilead

143 GSK

144 Glenmark

145 Globomedical

146 Grifols

147 Grunenthal

148 Guerbet

149 Guerbet Imagem Ltda 

150 Halex Istar

151 Heel do Brasil

152 Helixor

153 Hemafarma

154 Herbarium

155 Hisamitsu 

Pharmaceutical

156 Hogarth

157 Homeopatia Almeida 

Prado

158 Hospira

159 Hypera 

160 Hypofarma

161 IMCD Brasil Farma

162 Inception Consultoria e 

Pesquisa

163 Inovatie Consultoria e 

Serviços em Saúde

164 Inpharma Laboratórios

165 Instituto Butantan

166 Intertox

167 Itacel Farmoquímica

168 Ita Fria

169 Johnson & Johnson

170 J  Rettenmaier 

Latinoamericana

171 Janssen

172 Kasznar Leonardos 

Advogados

173 Kestener, Granja & 

Vieira Advogados

174 Kley Herts

175 Kress Farmacêutica

176 Osorio de Moraes

177 LabFor Análises 

Laboratoriais

178 Labtec

179 LAL

180 Lanza Pharmachemicals

181 Latinofarma

182 LBS Laborasa

183 Leader Up Sistemas

184 Legrand Pharma

185 Leite, Tosto e Barros 

Advogados

186 LFB Hemoderivados e 

Biotecnologia

187 Libbs

188 Libraport

189 Licks Advogados

190 Lonza

191 Lotusfarma

192 Lundbeck Brasil

193 Luxafit

194 Mabra Farmacêutica

195 Mariol Medicamentos

196 Marjan Farma

197 Mattos Engelberg 

Advogados

198 Mattos Filho, Veiga 

Filho, Marrey Jr  e 

Quiroga Advogados

199 Mead Johnson Nutrition

200 Meda

201 Medley

202 Medquímica

203 Melcon

204 Merck

205 MSD

206 Medimpex

207 Meta Regulatória

208 Merz Biolab

209 Micro Service

210 Midfarma

211 Minancora

212 Mip Farma Brasil

213 Moksha8

214 Momenta

215 Multilab

216 Mundial Logística 

Integrada

217 Mundipharma

218 Mylan

219 Myralis Pharma

220 Natcofarma do Brasil

221 Natulab

222 Naturelife

223 Naturex

224 Nestlé

225 Nordika

226 Nova Logística

227 Nova Química

228 Novartis

229 Novatack

230 Novo Nordisk

231 NRA Engenharia

232 Nutrimed

233 NVS Holding Eireli

234 Octapharma

235 Olympus Optical

236 Onefarma

237 Opem Pharmaceuticals

238 Ophthalmos

239 Orange

240 Organex

241 Orygen Biotecnologia

242 Pellegrini & Garcia

243 Pfizer

244 Pharlab

245 Pharmaregis

246 Pharma-Bio Serv

247 Pharm Olam

248 Phytobios

249 Pierre Fabre

250 Pinheiro Neto 

Advogados

251 Pint Pharma

252 Polar Técnica

253 Polar Truck Services

254 PPD do Brasil 

255 Prati Donaduzzi

256 Química Haller

257 Ranbaxy

258 Rayes & Fagundes 

Advogados Associados

259 Recepta

260 Recordati Rare Diseases

261 Renata Ros Consultoria

262 Resulta Inteligência de 

Negócios

263 Ricera Importação 

Exportação

264 Rigor Validação

265 Roche

266 Rossetti Consultoria de 

Marketing

267 RV ímola

268 Safety One Serviços 

Especializados em 

Farmacovigilância

269 Sandoz

270 Sanofi

271 Sanofi - Genzyme

272 Sanval

273 Serpac

274 Servier

275 Servimex

276 Silvestre Labs

277 Schering-Plough

278 Shire

279 SM Empreendimentos

280 Sobral

281 Sobrosa

282 Spectrun Bio 

Engenharia Médica 

Hospitalar

283 Stiefel

284 Stragen Pharma

285 Sun Farmacêutica

286 Supera

287 Supera RX

288 Support Produtos 

Nutricionais

289 Takeda

290 Testo do Brasil

291 Teuto

292 Teva

293 Théa Pharma

294 TheraSkin

295 Tito Cademartori

296 Tommasi Importação 

Exportação

297 Torrent

298 3 M

299 Tríade Solução 

Regulatória

300 TRB Pharma

301 T&B Pharma

302 Ubirajara Marques 

Advogados

303 UCB Biopharma

304 UCI Farma

305 Ultra Quality 

Manuntenção, Pesquisa 

e Coleta de Dados

306 Ultreia Soluções em TI

307 União Química

308 Única Suporte Científico 

e Regulatório 

309 Unichem

310 Unidocks

311 United Medical

312 Unitrade

313 Univar

314 UPS SCS

315 Valeant

316 Veeva

317 Veloz Distribuidora

318 Vertex

319 Weleda

320 Wyeth

321 W  P  Homeopatia

322 Zalika

323 Zambon

324 Zilveti Advogados

325 Zodiac

326 Zydus Nikkho
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Organograma

(1) Celetistas

(2) Terceirizados

CO N S E L H O  F I S CA L

Gerência de 
Eventos

Vago 
(1)

Coordenadora 
de Eventos e 
Patrocínios

Marcela Bovino 
(1)

Analista Eventos
Vanessa Vicente 

(1)

Estagiária de 
Eventos

Vago 
(1)

Analista de Rel  
Sindicais Trab 
Júlia Carmargo 

(1)

Analista de Rel  
Sindicais Trab 

Andréia Sanches 
(1)

Assistente 
Comunicação 

Digital
Dafne Martins 

(1)

Analista 
Comunicação

Rodolpho Cautella 
(1)

Advogado
Renato Augusto 

(1)

Analista de Reg  
de Mercados

Regina Castellão 
(1)

Advogada
Mônica Santos 

(1)

Analista de Reg   
de Mercados

Reus Coutinho 
(1)

Diretoria de 
Assuntos 

Regulatórios
Rosana Mastellaro 

(1)

Diretoria de 
Assuntos Técnicos  

e Inovação
Jair Calixto

(1)

Gerente Técnica
Regulatória

Maiara RigoZo 
(1)

Gerente Técnica
e Inovação

Liliane Saadi 
(1)

Assist  Assuntos 
Regulatórios
Lilian Freitas

(1)

Assist  Assuntos 
Regulatórios

Raquel Mazocollo
(1)

Assistente
Administrativa

Kenia Curi 
(1)

Analista de 
Assuntos Técnicos 

e Inovação
Diego Silva

(1)

Gerência de 
Comunicação

Dan Gedankien 
(1)

Gerência Inteligência  
de Mercado – 

Grupemef
Vago 

(1)

Analista de Intel  
Mercado

Antonio Nunes 
(1)

D I R E TO R I A

P R ES I D Ê N C I A

Analista 
Financeiro
José Alves 

(1)

Analista 
Administrativo

Jefferson de 
Freitas 

(1)

Auxiliar 
Administrativo

Kelly Lima 
(1)

Auxiliar Expedição
Cristiano Lima 

(1)

Chefe Sup  
Reprografia

Francisco Brasil 
(1)

Coordenadora 
Executiva

Bárbara Izidoro 
(1)

Presidência 
Executiva

Nelson Mussolini 
(2)

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)

Diretoria de Mercado 
e Assuntos Jurídicos

Bruno Abreu 
(1)

Gerência de Rel  
Sindicais Trabalhistas

Arnaldo Pedace 
(1)
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Equipe Sindusfarma

Rodolpho Cautella

Cristiano Alves

Antonio Junior

Dafne Martins

Francisco Brasil

Liliane Saadi

Jefferson Freitas

Raquel Mazocolo

Maiara Rigotto

Lilian Freitas

Júlia Camargo

Andréia Sanches

Kenia Curi

Marcela Bovino

Pâmela Boni

Bárbara Izidoro

Isabely Oliveira

Vanessa Vicente

Renato Rezende

Mônica Santos

Reus Coutinho

Regina Castellão

Conceição Pereira

Elza Lopes

José Alves

Kelly Lima

Vera Alexandre
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