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Prefácio
FOREWORD
Omilton Visconde Junior
Presidente • President

E

ncerrar o primeiro ano de meu novo mandato
com a marca de 404 empresas associadas foi muito estimulante e a comprovação de que as diretrizes da Diretoria do Sindusfarma continuam afinadas
com as metas, necessidades e expectativas da indústria
farmacêutica instalada no Brasil.
O ano de 2019 foi intenso e desafiador. A recessão
chegou ao fim, mas a retomada do crescimento está
sendo lenta.
A boa notícia é que, inspirado por uma bem-vinda
orientação econômica liberal, o governo está promovendo reformas fundamentais que podem favorecer um ciclo de desenvolvimento sustentável e, tomara, duradouro.
Em seu permanente esforço de interlocução e apresentação de propostas e alternativas que melhorem o
ambiente de negócios da cadeia industrial farmacêutica e ampliem o acesso da população à saúde, o Sindusfarma seguirá atuando com determinação e eficácia em
prol desse objetivo, anseio maior da sociedade brasileira.
Agradeço, em nome de toda a Diretoria, o empenho
dos colaboradores do Sindusfarma e, em especial, aos
associados que acreditam em nosso trabalho.
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E

nding the first year of my new term achieving 404
associate companies was very stimulating. Moreover, it was proof that the guidelines of the Sindusfarma Board of Directors keep on track with the goals,
needs, and expectations of the pharmaceutical industry in Brazil.
2019 was an intense and challenging year. The recession is over, but the resumption of growth remains slow.
The good news is that – inspired by a welcome liberal economic orientation – the government is promoting
fundamental reforms that can favor a cycle of sustainable and, hopefully, long-term development.
In its permanent effort to communicate and present
proposals and alternatives that improve the business
environment of the pharmaceutical manufacturing chain
and expand the population’s access to health, Sindusfarma will continue to act with determination and efficiency in favor of this objective – the greatest wish of
Brazilian society.
On behalf of the entire Board, I appreciate the efforts
of Sindusfarma employees and, in particular, the associates who put their trust in our work.

Apresentação

Apresentação
P R E S E N TAT I O N
Nelson Mussolini
Presidente Executivo • Executive President

Caros associados,

N

ovo governo. Novos interlocutores. Novos e velhos temas na agenda setorial.
O ano de 2019 exigiu empenho redobrado do
Sindusfarma em seu permanente diálogo com autoridades e técnicos da administração pública, lideranças
da área da Saúde na iniciativa privada e formadores de
opinião na sociedade a respeito da pauta regulatória,
econômica e sanitária da indústria farmacêutica.
No primeiro trimestre, graduados integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro participaram de encontros com o Sindusfarma para apresentar os planos
de suas respectivas áreas e conhecer as demandas da
indústria farmacêutica.
Logo em fevereiro, o novo ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, e novo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério, Denizar
Vianna, estiveram na cerimônia de posse da nova Diretoria do Sindusfarma.
Ainda em fevereiro, o secretário de Promoção da Produtividade do Ministério da Economia, César Alves de
Mattos, veio ao Sindusfarma para apresentar os principais temas e ações do novo governo, em encontro conjunto com a Pró-Genéricos.
Em março, o novo secretário executivo da Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED),

Dear Associates,

N

ew government. New interlocutors. New and old
issues on the agenda of the industry.
The year of 2019 demanded an intensified commitment from Sindusfarma in its permanent dialogue with
authorities and technicians from the public sector, leaders from the healthcare sector in the private sector,
and opinion leaders in society regarding the regulatory,
economic, and healthcare agenda of the pharmaceutical industry.
In the first quarter, high-level officials from the government of President Jair Bolsonaro took part in meetings with Sindusfarma to present the plans of their areas
and meet the demands of the pharmaceutical industry.
In February, the new Minister of Health, Luiz Henrique Mandetta, and the new Secretary of Science,
Technology, and Strategic Inputs of the Ministry of
Health (SCTIE), Denizar Vianna, went to the inauguration
ceremony of the new Sindusfarma Board of Directors.
Also in February, the Secretary of Promotion of Productivity of the Ministry of Economy, César Alves
de Mattos, came to Sindusfarma to present the main
themes and actions of the new government, in a joint
meeting with Pró-Genéricos (Pro-Generics).
In March, the new Executive Secretary of the Medicines Market Regulation Chamber (CMED), Ricardo
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Ricardo Santana, participou de encontro no qual foram
introduzidas algumas questões importantes para a indústria, entre elas a modernização do modelo de precificação de medicamentos, com ênfase na regra que deveria contemplar a inovação incremental.
Também em março, o secretário Denizar Vianna, da
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do
Ministério da Saúde, esteve mais uma vez no Sindusfarma, junto com a secretária da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e diretora
de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde da
SCTIE, Vania Cristina Canuto.
A propósito da Conitec, o presidente executivo do Sindusfarma foi reconduzido, em fevereiro, para mais um
mandato no plenário da Comissão, como representante
do Conselho Nacional de Saúde. A Conitec assessora o
Ministério da Saúde nas decisões de inclusão de tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS).
A rastreabilidade de medicamentos, questão que mobiliza a entidade há anos, foi objeto de um encontro com
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em
março, para atualizar a indústria farmacêutica sobre o
projeto piloto previsto no Sistema Nacional de Controle
de Medicamentos (SNCM). O evento foi promovido com
as demais associações setoriais.
A exposição do Sindusfarma nos grandes veículos de
comunicação do país foi, mais uma vez, expressiva. O
principal jornal econômico brasileiro, Valor Econômico,
dedicou longa reportagem à atuação da entidade, com
chamada na primeira página, em julho. Ao longo do ano,
Folha de S.Paulo, TV Globo, BBC, O Estado de S.Paulo, Rádio Jovem Pan, O Globo, TV GloboNews, IstoÉ Dinheiro,
Rádio Bandeirantes e Correio Braziliense, entre outros
importantes veículos, destacaram os posicionamentos
da entidade.
Em abril, os avanços e desafios da pesquisa clínica
no Brasil, outro item constante da agenda do Sindusfarma, foram analisados em seminário que contou com a
participação de especialistas e da Anvisa.
Nova frente da indústria farmacêutica, os tratamentos inovadores motivaram dois encontros em Brasília,
em parceria com a Anvisa: em maio, o Fórum Internacional de Terapia Gênica in Vivo; e em outubro, o Fórum Terapias Gênicas/Avançadas: Geração de Valor na Jornada
do Paciente e do Sistema de Saúde, com a participação
de especialistas internacionais e do secretário Denizar
Vianna, da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE) do Ministério da Saúde, entre outros graduados
integrantes da área da Saúde no governo federal.
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Santana, attended a meeting in which some important issues for the industry were introduced, including the modernization of the drug pricing model, with an emphasis
on the rule that should include incremental innovation.
Another March development was a new visit of Secretary Denizar Vianna, of Science, Technology, and
Strategic Inputs of the Ministry of Health (SCTIE), at Sindusfarma. This time, he came with the Secretary of the
National Committee for Health Technology Incorporation
(Conitec) and Director of Management and Incorporation
of Health Technologies at SCTIE, Vania Cristina Canuto.
Regarding Conitec, the Executive President of Sindusfarma was reappointed, in February, for another term
in the plenary of the Commission, now as representative of the National Health Council. Conitec advises the
Ministry of Health on decisions to include technologies
in the Unified Health System (SUS).
The traceability of medicines – an issue that has mobilized the entity for years – was the subject of a meeting
with the National Health Surveillance Agency (Anvisa) in March. It aimed at updating the pharmaceutical
industry on the pilot project provided for in the National
Drug Control System (SNCM). The event was promoted
with the other industry associations.
Sindusfarma’s presence in the country’s major media outlets was once again significant. The main Brazilian financial daily, Valor Econômico, dedicated a long
article to the entity’s activities, including a caption on
the cover in a July issue. Throughout the year, dailies
Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Correio Braziliense, and O Globo; magazine IstoÉ Dinheiro; radio
broadcasters Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes; TV
broadcasters Globo TV, and GloboNews TV, and the
BBC, and among other important vehicles, highlighted
the positions of the entity.
In April, a seminar that gathered experts and Anvisa officials discussed the advances and challenges of
clinical research in Brazil – another important item on
Sindusfarma’s agenda.
A new front of the pharmaceutical industry, innovative treatments led to two meetings in Brasília, held in
partnership with Anvisa: in May, the In vivo Gene Therapy International Forum; and in October, the Gene and
Advanced Therapies: Creating Value in the Patient
Journey and the Health System Forum, which gathered international experts and the Secretary Denizar Vianna, of Science, Technology and Strategic Inputs (SCTIE) of the Ministry of Health, among other officials of
the healthcare area in the federal government.

Apresentação

Em junho, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recebeu em audiência o presidente executivo do
Sindusfarma, Nelson Mussolini e a presidente executiva da PróGenéricos, Telma Salles, em encontro que
abordou as políticas de acesso e os rumos da saúde
no país. Ainda em junho, o coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, participou de encontro realizado pelo Sindusfarma, para apresentar os status dos principais projetos
desenvolvidos pelo órgão.
Em julho, a Northeastern University, de Boston
(EUA), em parceria com o Sindusfarma, promoveu encontro para debater a implementação dos procedimentos para o desenvolvimento e registro regulatório de
medicamentos e insumos farmacêuticos descritos nos
guias da Internacional Conference on Harmonisation
of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH).
Em agosto, o novo sistema digital integrado do Sindusfarma entrou em operação. Chamado de Núcleo Digital, a moderna plataforma eletrônica melhora e facilita o acesso às informações e serviços oferecidos pela
entidade, permitindo uma interação inédita com empresas e profissionais associados.
Em setembro, foi lançado o Guia de Acesso ao Mercado de Saúde Brasileiro, contendo orientações valiosas
sobre como estabelecer estratégias e implementar planos táticos de acesso. Uma das inúmeras iniciativas da
entidade, em 2019, na área de Inteligência de Mercado,
a obra preenche uma lacuna na formação de profissionais da indústria farmacêutica.
Ainda em setembro, os efeitos práticos da nova Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas pesquisas de
marketing e nos procedimentos de compliance do setor farmacêutico foram debatidos em encontro que reuniu especialistas. Os impactos da LGPD na indústria
farmacêutica mereceram vários debates durante o ano.
A entrada em vigor da nova lei está prevista para agosto de 2020.
No mesmo mês, a CMED veio novamente ao Sindusfarma para orientar as empresas associadas sobre o
preenchimento dos Relatórios de Comercialização no
novo Sistema Sammed da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.
Em outubro, o encontro Perspectivas de Inovação
Através de Startups na Área da Saúde, apresentou e discutiu cases promissores. A inovação em saúde é tema
permanente na pauta da entidade e foi objeto de vários workshops.

In June, the Minister of Health, Luiz Henrique Mandetta, met the Executive President of Sindusfarma,
Nelson Mussolini, and the Executive Chairperson of
Pro-Generics, Telma Salles, at an official meeting that
addressed access policies and the direction of health
in the country. Also in June, the Coordinator of the National Commission of Ethics in Research (CONEP),
Jorge Venâncio, participated in a meeting held by Sindusfarma to present the status of the main projects developed by the agency.
In July, Boston’s Northeastern University – in partnership with Sindusfarma – held a meeting to discuss
the implementation of the procedures for the development and regulatory registration of drugs and pharmaceutical supplies as described in the guides of the International Conference on Harmonization of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use (ICH).
In August, Sindusfarma’s new integrated digital
system went into operationº Called Núcleo Digital
(Digital Nucleus), the state-of-the-art platform improves and facilitates access to the information and
services offered by Sindusfarma, allowing an unprecedented interaction with companies and associated
professionals.
In September, we launched the Guide to Access
to the Brazilian Health Market, containing valuable
guidance on how to establish strategies and implement
tactical access plans. One of the Sindusfarma’s numerous initiatives in 2019 in the area of Market Intelligence,
the Guide fills a gap in the training of professionals in
the pharmaceutical industry.
Also in September, the practical effects of the new
General Data Protection Law (LGPD, in the Brazilian
acronym) on marketing research and compliance procedures in the pharmaceutical sector were discussed at a
meeting that brought together experts. The impacts of
LGPD on the pharmaceutical industry deserved several
debates during the year. The new law is due to come
into effect in August 2020.
In the same month, CMED came again to Sindusfarma to advise associated companies on how to fill in the
Commercialization Reports in the new Sammed System
of the Medicines Market Regulation Chamber (CMED).
In October, the meeting Perspectives of Innovation
Through Startups in the Health Area presented and
discussed promising cases. Healthcare innovation is a
permanent theme on the entity’s agenda and was the
subject of several workshops.
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Em novembro, a Drug Information Association (DIA)
realizou os workshops “Latin America Medical Information & Communication” e “Latin America Pharmacovigilance and Risk Management Strategies”, em parceria
com o Sindusfarma.
Em dezembro, especialistas internacionais estiveram
em Brasília, a convite do Sindusfarma, para participar
do Seminário “Real World Evidence (RWE)”, sobre a utilização dos dados obtidos em medicamentos que estão
no mercado para complementar os estudos de segurança e eficácia clínica tradicionais, em mais um encontro
realizado em parceria com a Anvisa.
A parceria do Sindusfarma com a Anvisa se estendeu a outras iniciativas, além de inúmeros encontros e
reuniões técnicas ao longo do ano. Uma pesquisa para
entender o processo de notificação de eventos adversos e o comportamento dos profissionais de saúde notificadores em relação à farmacovigilância no país foi
lançada em janeiro.
Registre-se também a iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de renovar o mandato do presidente executivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini,
como membro do Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico.
No total, milhares de profissionais participaram das
plenárias, grupos de trabalho e comissões, eventos do
Programa Educacional Sindusfarma (PES) em 2019, com
destaque para a pós-graduação em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); o novo
MBA em parceria com Fundação Instituto de Administração (FIA); e a terceira edição do curso Acesso de Medicamentos e Farmacoeconomia no Sistema de Saúde
Brasileiro.
As ações do Sindusfarma na área educacional foram consolidadas no livro “A Era Educacional II: Sinergia entre saber e prática na busca do aprimoramento
constante da qualidade”, que reúne informações e fatos relevantes de 10 anos de eventos do PES, no período
de 2009 a 2018. Nessa década, foram organizados 662
workshops, fóruns e seminários, com 1.673 palestrantes e a participação de 23.235 profissionais da indústria farmacêutica.
Agora bianual, a cerimônia do VIII Colar Cândido
Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico agraciou
33 personalidades do setor farmacêutico e da área da
saúde em grande festa realizada nos salões do Clube
Atlético Monte Líbano, em abril.
Outros grandes e tradicionais eventos também foram
realizados: o 43º Prêmio Lupa de Ouro destacou as me-
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In November, the Drug Information Association
(DIA) held the workshops Latin America Medical Information & Communication and Latin America Pharmacovigilance and Risk Management Strategies, in partnership with Sindusfarma.
In December, international experts met in Brasilia,
invited by Sindusfarma, to attend the Real World Evidence (RWE) Seminar on the use of data obtained from
medicines that are on the market to complement traditional clinical safety and efficacy studies. The meeting
was held in partnership with Anvisa.
Sindusfarma partnered with Anvisa on other initiatives, in addition to numerous technical meetings and
meetings throughout the year. A survey to understand
the notification process for adverse events and the behavior of notifying healthcare professionals concerning
pharmacovigilance was launched in January.
The initiative of the Brazilian National Confederation of Industry (CNI) to renew the mandate of the Executive President of Sindusfarma, Nelson Mussolini, as
a member of the Thematic Council for Industrial Policy
and Technological Development should also be noted.
Thousands of professionals attended the plenary
sessions, workgroups and commissions – events of
the Sindusfarma Educational Program (PES) – in
2019. We highlight the postgraduate studies in partnership with the Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); the new MBA course in partnership with
Fundação Instituto de Administração (FIA); and the third
edition of the Access to Medicines and Pharmacoeconomics course in the Brazilian Healthcare System.
Sindusfarma’s actions in the educational area were
consolidated in the book A Era Educacional II: Sinergia entre saber e prática na busca do aprimoramento
constante da qualidade (The Educational Era II: Sinergy between knowledge and practice in the constant
pursuit of quality improvement), which brings together relevant information and facts from 10 years of PES
events (2009-2018). In that decade, we held 662 workshops, forums and seminars, with 1,673 speakers and
23,235 professionals from the pharmaceutical industry as participants.
Now biannual, the ceremony of the VIII Cândido
Fontoura Medal of Pharmaceutical Industry Merit honored 33 personalities from the sector and the healthcare area in a party held in the halls of Clube Atlético
Monte Líbano, in April.
Other large and traditional events were also held:
the 43rd Lupa de Ouro Award highlighted the best

campaigns and the best marketing professionals in the
pharmaceutical industry; the Sindusfarma Quality
Award recognized the best suppliers and service providers in the sector; and the XIII Sindusfarma Games
brought together thousands of athletes from 17 companies during six months of competitions.
In addition to the initiatives highlighted above, the entity expanded the services provided to associated
companies – pharmaceutical manufacturers and their
suppliers. It created new commissions and new working
groups. It offered workshops on unpublished topics. It
broadcast live, on-line, several meetings of interest to
the pharmaceutical industrial chainº
In short, in 2019, Sindusfarma remained attentive
and active in favor of sectoral causes, reaching the 404
associated companies.
That is why, for 87 years, the pharmaceutical industry has been here.
Sincerely,

Nelson Mussolini

Nelson Mussolini
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lhores campanhas e os melhores profissionais de marketing da indústria farmacêutica; o Prêmio Sindusfarma
de Qualidade reconheceu os melhores fornecedores e
prestadores de serviço do setor; e os XIII Jogos Sindusfarma congregaram milhares de atletas de 17 empresas,
durante seis meses de competições.
Além das iniciativas destacadas acima, a entidade
ampliou os serviços prestados às empresas associadas: indústrias farmacêuticas e seus fornecedores. Criou
novas comissões e novos grupos de trabalho. Ofereceu
workshops sobre temas inéditos. Transmitiu ao vivo, via
internet, vários encontros de interesse para a cadeia industrial farmacêutica.
Em suma, em 2019 o Sindusfarma manteve-se atento
e atuante em prol das causas setoriais, atingindo a marca de 404 empresas associadas.
Razão pela qual, há 87 anos, a indústria farmacêutica se encontra aqui.
Cordialmente,
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Omilton Visconde Jr. (Cellera Farma)

1º Vice-presidente
1st Vice-President
Cleiton de Castro Marques (Biolab)

2º Vice-presidente
2nd Vice-President
Maurizio Billi (Eurofarma)

Diretoria Executiva
Executive Board
Presidente Executivo
Executive President
Nelson Mussolini
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Diretoria do
Apresentação
Sindusfarma

Diretores
Directors
Marcus Sanchez (E.M.S)
Allan Finkel (Novo Nordisk)
Heraldo Marchezini (Biomm)
Juan Gaona (Abbott)
Gaetano Crupi (Bristol-Myers Squibb)
Vânia Alcantara Machado (Aché)
Maria Heloísa Simão (Zodiac)
Christian Schneider (Gilead)

Suplentes
Alternate Members
1º Martin Nelzow (Halex Istar)
2º Wilson Borges (Natulab)
3º Alcebíades de Mendonça Athayde Jr. (Libbs)
4º Michel Kfouri Filho (Inpharma)
5º Carlos Murillo (Pfizer)
6º Karla Alcázar (Lilly)
7º João Adibe Marques (Cimed)

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

Suplentes
Alternate Members
1º Fernando Salles A. Marques (Arese)
2º Luiz Carlos Borgonovi (Nova Química)
3º Magda Giudicissi (Cazi Química)

Delegados na Fiesp
Efetivos
1º Nelson Mussolini
2º Bruno Abreu
Suplentes
1º Arnaldo Pedace
2º Rosana Mastellaro
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Mercado
farmacêutico

Mercado
farmacêutico

INTR O DUÇÃO

O

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

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) esclarece que, desde julho de
2015, com o intuito de divulgar os números de
mercado mais próximos da realidade praticados pelo setor
farmacêutico brasileiro, passou a adotar em suas análises
e projeções a metodologia PPP (Pharmacy Purchase Price
ou Preço de Compra da Farmácia), do IQVIA, em substituição aos levantamentos realizados anteriormente ao
período, que tomavam por base o produto PMB (Pharmaceutical Market Brazil ou Mercado Farmacêutico do Brasil).
Essa mudança permitiu a segmentação do mercado
e a demonstração do preço de compra do varejo, considerando os descontos médios praticados (PPP).

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
2019, o valor das vendas no mercado brasileiro, canal
farmácia, em valores correntes a preços fábrica com desconto e com impostos inclusos, foi da ordem de 69,04
bilhões de reais, 10,74% superior ao observado no ano

Mercado farmacêutico – Brasil (canal farmácia) PPP
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Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Evolução dos descontos médios de compra
das farmácias (PPP)
Período: mat. dezembro 2015 a 2019
112.537

103.006

95.319
-40,38%

-39,48%

-38,65%

69.037

2016
PMB  

62.343

2015
PPP  

56.828

45.142

50.819

Vendas de Medicamentos Genéricos – Vendas PPP
Em 2019, o valor das vendas dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro, canal farmácia, em valores
correntes a preços fábrica com desconto e com impostos inclusos, foi de 9,83 bilhões de reais, 14,87% superior
ao observado no ano de 2018. Em dólares, as vendas alcançaram 2,5 bilhões, com um crescimento de 6,1% na
comparação com os resultados do ano anterior. Em unidades, as vendas totalizam 1,4 bilhão de caixas, 6,43%
maior do que no exercício anterior.
Dado relevante foi a participação das vendas dos medicamentos genéricos em relação ao Mercado Total Farmacêutico, no canal farmácia.

87.054

-41,62%

-41,21%

76.790

de 2018. Em dólares, as vendas alcançaram 17,5 bilhões,
com um crescimento de 2,24% na comparação com os
resultados do ano anterior.
Quanto às unidades, foram vendidas 4,36 bilhões de
caixas de medicamentos, o que representou um acréscimo de 4,66% ante 2018, segundo o levantamento do IQVIA.
Observa-se que o valor médio dos descontos, que vinha
apresentando uma crescente alta em seu percentual nos
últimos anos, acabou registrando um leve recuo nos últimos três anos: partindo de -41,21% em 2015; apresentando
o maior nível do período em 2016, da ordem de -41,62%; e
iniciando a queda em 2017, ano em que o valor médio foi
-40,38%; em 2018, -39,48%%; e em 2019, -38,65%.

2017

2018

2019

Percentual de desconto geral

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

Medicamentos genéricos — Brasil (canal farmácia) PPP

Participação % nas vendas
totais do mercado

Participação percentual dos medicamentos genéricos nas vendas totais do mercado farmacêutico, em R$ e unidades (caixas) – Período: 2009 a 2019

24,75%

32,46%

33,47%

34,04%

26,96%

27,60%

12,43%

12,78%

12,89%

12,73%

13,20%

13,72%

14,24%

12,03%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26,07%

21,31%
18,64%
13,24%

13,14%

2010

2011

11,12%

2009

Participação dos genéricos nas vendas totais do mercado, em reais (R$)  
Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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28,75%

30,70%
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Participação dos genéricos nas vendas totais do mercado, em unidades (caixas)

Vendas por Origem dos Laboratórios
Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), do IQVIA, as
empresas farmacêuticas instaladas no Brasil, segmentadas por origem de capital (nacional ou estrangeiro),
apresentaram a seguinte distribuição percentual nas
vendas em reais (R$), no período de 2012 a 2019:

Analisando esses números, pode-se observar que os
laboratórios de origem nacional representavam 42,99%
das vendas em reais (R$) do mercado total farmacêutico no Brasil (canal farmácia) em 2012, passando para
48,40% em 2019. Ao mesmo tempo, os laboratórios de
origem estrangeira, que representavam 57,01% das vendas em reais (R$) no início da série estudada, passaram
para 51,60% no ano de 2019.
Esse mesmo movimento ocorreu nas vendas em unidades (caixas de medicamentos) no período estudado.
Os laboratórios de origem nacional representavam
55,09% das vendas em unidades (caixas) do mercado
total farmacêutico no Brasil (canal farmácia) em 2012,
passando para 65,88% em 2019. Ao mesmo tempo, os

Mercado
farmacêutico

Em 2009, as vendas em reais (R$) dos medicamentos
genéricos representavam 11,12% do total das vendas do
mercado farmacêutico. Em 2019, a participação alcançou 14,24%.
Nas vendas em unidades (caixas), a participação saltou de 18,64% em 2009, para 36,04% em 2019.

Mercado total farmacêutico (canal farmácia)
Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em reais (R$) – Período: 2012 a 2019

Participação % nas vendas em R$

51,60%

2018

48,40%

48,51%

2017

51,49%

51,92%

2016

48,08%

53,66%

2015

46,34%

2014

54,12%

45,07%

44,74%
2013

45,88%

54,93%

55,26%

57,01%
42,99%
2012
Laboratórios nacionais  

2019

Laboratórios estrangeiros

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

Mercado total farmacêutico (canal farmácia)

65,88%

2018

34,12%

2017

34,00%

2016

34,17%

37,49%

2015

66,00%

65,83%

62,51%

2014

38,81%

2013

39,82%

41,52%

2012
Laboratórios nacionais  

61,19%

60,18%

58,48%

44,91%

55,09%

Participação % nas vendas
em unidades (caixas)

Participação percentual dos laboratórios de origem nacional e os de origem estrangeira, nas vendas em unidades (caixas) – Período: 2012 a 2019

2019

Laboratórios estrangeiros

Obs: dados sujeitos a retificação
Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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laboratórios de origem estrangeira, que representavam
44,91% das vendas em unidades (caixas) no início da
série estudada, passaram para 34,12% no ano de 2019.
A crescente participação das vendas dos laboratórios
de capital nacional está ligada ao aumento 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 da informação ao
setor farmacêutico, a Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos (CMED) publicou, em 2019, o Anuário
Estatístico do Mercado de Medicamentos referente aos
dados de mercado de 2018. As informações que constam
no anuário foram baseadas nos dados entregues pelas
próprias empresas no preenchimento do relatório de
comercialização.
Diferentemente das auditorias de mercado que levantam informações somente do canal farmácia, o
anuário estatístico do mercado de medicamentos da
CMED abrange as vendas realizadas pelos fabricantes
de medicamento para todos os 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 farmacêutica faturou R$ 63,5 bilhões em 2016; R$ 69,5 bilhões em 2017;

Tipo de cliente

• Biológico: moléculas complexas de alto peso molecular obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de
origem animal ou procedimentos biotecnológicos por
meio de manipulação ou inserção de outro material
genético (tecnologia do DNA recombinante) ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada. (Portal Anvisa);
• Específico: produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa ou paliativa não enquadrados nas categorias de
medicamento novo, genérico, similar, biológico, fitoterápico ou notificado e cuja (s) substância (s) ativa
(s), independente da natureza ou origem, não é passível de ensaio de bioequivalência, frente a um produto comparador. (Portal Anvisa);
• Genérico: contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela
mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, apresentando eficácia e segurança equivalentes à do medicamento de referência podendo, com este, ser intercambiável. A intercambialidade, ou seja, a segu-

Faturamento

Unidades

2016

2017

2018

Cresc. (%)

2016

2017

2018

Cresc. (%)

Distribuidor

36.617.445.483

39.041.246.900

44.386.994.235

13,69%

3.092.460.505

3.150.539.856

3.328.683.145

5,65%

Estabelecimento
privado de saúde

4.374.071.899

4.388.501.748

5.043.625.606

14,93%

173.849.453

160.901.351

150.130.594

–6,69%

Farmácias e
drogarias privadas

12.159.205.006

12.693.416.192

14.111.797.831

11,17%

790.128.813

780.466.624

828.438.290

6,15%

Governo

9.719.138.198

12.084.889.854

11.525.974.132

–4,62%

390.687.215

215.339.588

185.759.674

–13,74%

677.584.336

1.279.097.690

1.089.641.786

–14,81%

76.814.801

138.824.100

67.849.100

–51,13%

63.547.444.921

69.487.152.384

76.158.033.591

9,60%

4.523.940.787

4.446.071.519

4.560.860.803

2,58%

Outros
destinatários
Total

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
Nota: Dados processados em julho/2019
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e R$ 76,2 bilhões em 2018, apresentando um crescimento nominal de 9,6% em 2018 sobre 2017. Quanto às unidades vendidas, 4,5 bilhões de unidades foram comercializadas em 2016; 4,4 bilhões de unidades em 2017; e
4,6 bilhões de unidades comercializadas em 2018, representando um crescimento de 2,58% desse período
sobre 2017.
Outro dado que o anuário aborda são as comercializações realizadas por tipo de produto, os quais são classificados em cinco tipos diferentes:

S I N D U S FA R M A

Tipo de
produto

vel pela vigilância sanitária, podendo diferir somente
em características relativas ao tamanho e forma do
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem,
excipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. (Portal Anvisa).

Mercado
farmacêutico

ra substituição do medicamento de referência pelo
seu genérico, é assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in vitro,
através dos estudos de equivalência farmacêutica
e in vivo, com os estudos de bioequivalência apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (Portal Anvisa);
• Novo: utilizado para se referir a medicamentos novos com princípios ativos sintéticos e semisintéticos,
associados ou não. Quando se utiliza o termo “medicamento novo” sem outro complemento não se está
referindo, portanto, a produtos biológicos, fitoterápicos, homeopáticos, medicamentos ditos “específicos”,
medicamentos isentos de registro, e nem tampouco a
cópias (genéricos e similares). (Portal Anvisa);
• Similar: é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao
medicamento registrado no órgão federal responsá-

Lembrando que esses dados abaixo representam o
mercado total de medicamentos no Brasil, consolidando 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 11,37% e uma redução
de 35% das unidades comercializadas.
Quanto à representatividade de cada produto no mercado em 2018, as apresentações classificadas como Novas, pelo segundo ano consecutivo foram as que apresentaram maior participação sobre o valor total faturado,
37,05% do mercado. A participação dos medicamentos genéricos se destacou em 2018, apresentando a maior participação sobre as unidades vendidas, 37,13% do mercado.

2017
Apresentações cadastradas
com comercialização

Faturamento (R$)

Apresentações comercializadas

Biológicos

530

15.409.519.216

168.158.976

Específicos

932

3.955.087.008

469.676.032

Genéricos

4.202

9.380.233.596

1.540.478.464

Novos

2.732

26.573.833.269

905.124.832

Similares

4.409

14.168.479.294

1.362.633.216

12.805

R$ 69.487.152.384

4.446.071.520

Radiofármacos
Total

Tipo de
produto

2018
Apresentações cadastradas
com comercialização

Cresc. (%)

Faturamento (R$)

Cresc(%)

Apresentações
comercializadas

Cresc. (%)

566

6,79%

17.160.947.400

11,37%

109.663.000

–35%

Específicos

910

–2,36%

4.210.603.200

6,46%

431.486.000

–8%

Genéricos

4.187

–0,36%

10.475.559.800

11,68%

1.694.355.000

10%

Novos

2.523

–7,65%

28.262.798.600

6,36%

894.566.000

–1%

Similares

4.195

–4,85%

16.138.480.100

13,90%

1.433.027.000

5%

1

–

28.311.600

–

2.000

–

2.382

–3,30%

R$ 76.276.700.700

9,77%

4.563.099.000

2,63%

Biológicos

Radiofármacos
Total

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
Nota: dados processados em julho/2019.
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Participação sobre o mercado total
2017

2018

Apresentações
cadastradas com
comercialização

Faturamento (R$)

Apresentações
comercializadas

Apresentações
cadastradas com
comercialização

Faturamento (R$)

Apresentações
comercializadas

Biológicos

4,14%

22,18%

3,78%

4,57%

22,50%

2,40%

Específicos

7,28%

5,69%

10,56%

7,35%

5,52%

9,46%

Genéricos

32,82%

13,50%

34,65%

33,82%

13,73%

37,13%

Tipo de produto

Novos

21,34%

38,24%

20,36%

20,38%

37,05%

19,60%

Similares

34,43%

20,39%

30,65%

33,88%

21,16%

31,40%

–

–

–

0,01%

0,04%

0,00%

Rdiofármacos

Fonte: CMED • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
Nota: dados processados em julho/2019.

Nível de Utilização da Capacidade Instalada
Segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a utilização média da capacidade instalada da Indústria de Transformação no Brasil
atingiu o valor médio de 77,82% em 2019, ficando acima
do patamar observado no ano anterior. A Indústria de
Produtos Farmacêuticos atingiu no mesmo período o valor médio de 76,32% de sua capacidade, ficando, no período, abaixo da média da Indústria de Transformação.
Em relação ao ano anterior, houve um leve decréscimo
de 0,32 pontos percentuais.

Salienta-se que o complemento de 100% representa
o nível médio de ociosidade.

Expectativas de evolução do Mercado Farmacêutico
no Brasil
Influenciado pelo novo ciclo político, o ano de 2020 começa com a confiança em alta dos agentes econômicos e
das famílias. Para o setor farmacêutico, assim como para
o conjunto do país, a notícia não poderia ser melhor.
Em razão disso as expectativas de evolução das vendas
do Mercado Farmacêutico no Brasil são as mais otimis-

Utilização média da capacidade instalada – Brasil
Indústria de transformação e de produtos farmacêuticos – Período: 2006 a 2019

76,32%

2018

77,82%

76,63%

2017

77,64

75,83%

2016

77,34%

76,98%

2015

79,07%
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78,85%
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2014

86,09%

Produtos farmacêuticos

Fonte: Confederação Nacional da Indústria • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

81,20%

2013

85,40%

81,20%

2012

82,50%

82,00%

2011

84,60%

81,00%

2010

83,20%

76,10%

Indústria de transformação  

2009

83,30%

2008

75,10%

71,90%

68,90%

70,90%

2007

80,60%

83,30%

82,80%

81,70%
2006

2019

Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial
Segundo os dados do IQVIA, as vendas no mercado farmacêutico mundial em 2019 deverão ficar em torno de US$
1,26 trilhão. Em termos de ranking dos mercados mundiais,
o Brasil, que ocupava o 8º lugar em 2013, passou a ocupar a
7° posição em 2018 e as expectativas são que passará para o
5° lugar em 2023. Em 2018, o Brasil representou aproximadamente 2,6% do mercado farmacêutico mundial.

P RE ÇOS
Em 31 de março de 2019, os medicamentos, sob o regime de controle de preços, tiveram um reajuste linear
autorizado de 4,33% para os níveis 1, 2 e 3, 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 3,89%, no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, e o fator de
produtividade em 0%.
O fator de ajuste de preços relativos entre setores (Fator Y) foi calculado em 0,44%.
Com esses índices, todo o mercado foi autorizado a
reajustar seus preços em até 4,33%, valor bem acima do

Mercado
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tas. Nos últimos cinco anos o crescimento médio nominal das vendas em valores monetários esteve em 10,5%
ao ano. Para 2020, estima-se que o crescimento continue
nesse patamar. Entretanto, fatores externos poderão alterar esse comportamento.

Ranking dos mercados mundiais US$

Rank

2013

Rank

2018

Rank

2023

1

Estados Unidos

1

Estados Unidos

1

Estados Unidos

2

China

2

China

2

China

3

Japão

3

Japão

3

Japão

4

Alemanha

4

Alemanha

4

Alemanha

5

França

5

França

5

Brasil

6

Itália

6

Itália

6

Itália

7

Reino Unido

7

Brasil

7

França

8

Brasil

8

Reino Unido

8

Reino Unido

9

Espanha

9

Espanha

9

Índia

10

Canadá

10

Canadá

10

Espanha

11

índia

11

Índia

11

Canadá

12

Coreia do Sul

12

Coreia do Sul

12

Rússia

13

Austrália

13

Rússia

13

Coreia do Sul

14

Rússia

14

Austrália

14

Turquia

15

México

15

México

15

Argentina

16

Arábia Saudita

16

Polônia

16

Austrália

17

Polônia

17

Turquia

17

México

18

Bélgica

18

Arábia Saudita

18

Polônia

19

Holanda

19

Argentina

19

Arábia Saudita

20

Suíça

20

Bélgica

20

Vietnã

Fonte: IQVIA Market Prognosis, set./2018; IQVA Institute, dez. 2018
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Evolução do IPCA geral e do IPCA de produtos farmacêuticos
Período: 2001 a 2019

12,48%

10,67%

10,87%

11,47%

12,53%
9,30%

6,29%

6,90%

6,41%

5,91%

2,84%

iPCA – Geral  

2003

2004

2005

2006

2007

1,63%

0,54%

1,67%
2002

4,31%%

2,95%

3,75%

4,46%

4,70%

3,36%

4,11%

4,39%

4,31%

3,14%

3,98%

4,46%

4,61%

4,94%

5,84%

5,91%

5,85%

5,90%

6,02%
5,69%

6,50%

6,95%
7,60%

7,67%
2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPCA – Produtos farmacêuticos

Fonte: IBGE

reajuste de 2019 o qual teve seu valor médio estipulado
em 2,43%, resultado da ponderação com base nas informações de mercado do IQVIA.
Na pesquisa realizada pelo IBGE, para apurar as variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), observam-se os seguintes resultados:
A evolução do IPCA Geral, compreendendo os gastos
com alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, educação e comunicação, no acumulado de 2001
a 2019, alcançou o valor de 216,07%. Nesse mesmo período, a variação do IPCA de Produtos Farmacêuticos
atingiu 167,19%.
Na comparação do agregado dos itens que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, ante o grupo que compõe os Produtos Farmacêuticos, observa-se que os preços ao consumidor dos medicamentos estiveram 22,62% abaixo dos
preços ao consumidor em geral, no período de 2001 a
2019. Importante salientar que a série tem como comparação 2001, ano em que passou a vigorar o controle
de preços dos medicamentos, sistemática que perdura até hoje.
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Taxa de Câmbio e Tarifa de Energia Elétrica
O ano de 2019 fechou com um dólar comercial (Ptax/
venda) no valor de R$ 4,031, contra R$ 3,875 de 31/12/2018.
Na comparação do valor do dólar (US$) em relação
ao real (R$), no último dia útil de 2019, verifica-se que a
moeda americana se valorizou 4,02% ao longo do ano.
Contudo, ao considerar os últimos cinco anos, a desvalorização do real (R$) perante o dólar (US$) atingiu 52%.
Já o custo médio da tarifa de energia elétrica do setor
industrial, ficou mais cara em 2019. Com valores publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
o valor médio da tarifa no setor industrial cresceu cerca
de 1,29% para o período.
Fazendo-se uma comparação entre a tarifa média de
energia elétrica em dezembro/2019 (R$ 645,34) e o custo
dessa mesma tarifa em dezembro/2003 (R$ 172,10), houve um aumento de 274,98%, ante o crescimento do IPCA,
no mesmo período, de 138,64%
Importante lembrar que tanto os custos da tarifa 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 neste relatório.

dez. 2003
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set. 2004
dez. 2004
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jun. 2005
set. 2005
dez. 2005
mar. 2006
jun. 2006
set. 2006
dez. 2006
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jun. 2007
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set. 2011
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set. 2012
dez. 2012
mar. 2013
jun. 2013
set. 2013
dez. 2013
mar. 2014
jun. 2014
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set. 2015
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jun. 2016
set. 2016
dez. 2016
mar. 2017
jun. 2017
set. 2017
dez. 2017
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jun. 2018
set. 2018
dez. 2018
mar. 2019
jun. 2019
set. 2019
dez. 2019

dez. 2019

dez. 2018

dez. 2017

dez. 2016

dez. 2015

dez. 2014

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

Mercado
farmacêutico

Valor do último dia útil do mês

Taxa de câmbio – R$/US$

Dólar comercial venda, valor no último dia útil do mês – Período: dezembro de 2014 a dezembro de 2019

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60

2,50

2,40

2,30

2,20

2,10

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

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

Tarifa média de fornecimento de energia elétrica (com tributos) – Setor industrial

Período: dezembro de 2003 a dezembro de 2019

430

380

R$ 645,34

330

280

230

180

130

80

R$ 172,10

Fonte: ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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CO M ÉR CIO E X T E R IO R
Exportações
As vendas de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 da
NCM) para o mercado externo alcançaram, em 2019, o
montante de 1,18 bilhão de dólares, um pouco abaixo
das expectativas iniciais de projeção para o ano.
Comparativamente ao ano de 2018, as exportações
de produtos farmacêuticos reduziram 0,29%.
Analisando a participação das exportações dos
produtos farmacêuticos nas exportações totais bra-

sileiras, o resultado de 2019 – da ordem de 0,53% – registrou um ligeiro crescimento, se comprado ao ano
anterior.
A participação das exportações de produtos farmacêuticos no Total Geral exportado pelo Brasil em 2019
teve um incremento de 37,7%, tomando-se como base
a participação desses mesmos produtos em 2003, primeiro período da série analisada.

Produtos farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM
Evolução das exportações brasileiras (em US$ bilhões FOB) – Período: 2003 a 2019

2017

1,18

2016

1,19

1,57
1,25

1,52

2014

1,20

1,49

2013

1,33

1,45

2012

1,28

2011

1,08

0,96

2006

2018

2019

0,75

2005

0,62

2004

0,47

0,35

0,28
2003

2007

2008

2009

2010

2015

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

Mercado Farmacêutico
Participação percentual das exportações de produtos farmacêuticos nas exportações totais do Brasil – Período: 2003 a 2019
2003
2004

0,38%
0,36%

2005
2006
2007
2008

0,40%
0,45%
0,46%
0,49%

2009

0,70%

2010

0,63%

2011

0,57%

2012

0,62%

2013

0,63%

2014

0,70%

2015

0,70%

2016

0,65%

2017
2018
2019
Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

26

S I N D U S FA R M A

0,57%
0,49%
0,53%

Balança Comercial

As importações de produtos farmacêuticos (Capítulo 30
da NCM) do mercado externo atingiram em 2019 o montante de 7,3 bilhões de dólares, um crescimento de 1,5%
na comparação com o ano anterior.
No geral, a participação das importações de produtos
farmacêuticos, (Capítulo 30) na pauta das importações
totais do Brasil apresentou um ligeiro crescimento, passando dos 3,97%, em 2018, para 4,11%, em 2019.

O Setor de Produtos Farmacêuticos vem apresentando
déficit na Balança Comercial. Essa característica não é
exclusiva de nosso país, pois outras importantes nações
também apresentam a mesma tendência.
No entanto, é importante destacar que no ano de 2019
o setor de Produtos Farmacêuticos não foi o vilão do déficit da Balança Comercial brasileira, havendo outros
quatro setores em posição de “maiores importadores”.

Mercado
farmacêutico

Importações

Produtos farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM
Evolução das importações brasileiras (em US$ bilhões) – Período: 2003 a 2019

2016

2017

7,30

2015

7,20

6,56

2014

6,39

2013

6,46

7,43

2009

7,42

4,48

2008

6,84

6,50

6,09

4,28

3,52

2005

2018

2019

2,61

1,79
2004

2,04

1,51
2003

2006

2007

2010

2011

2012

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

Mercado farmacêutico
Participação percentual das importações de produtos farmacêuticos nas importações totais do Brasil – Período: 2003 a 2019
2003

3,13%

2004

2,84%

2005

2,77%

2006

2,86%

2007
2008

2,92%
2,47%

2009

3,51%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

3,35%
2,87%
3,07%
3,10%
3,24%
3,77%

2016

4,65%

2017
2018
2019

4,35%
3,97%
4,11%

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Balança comercial mundial – Produtos farmacêuticos
Período: 2018 – Valores em bilhões de dólares

Estados Unidos

–67,29

Japão

–19,96

China

–19,03

Rússia

–9,79

Brasil

–6,01

Austrália

–5,21

Arábia Saudita

–5,12

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

Produtos farmacêuticos – Balança comercial
Exportações e importações brasileiras – Capítulo 30 da NCM – Período: 2003 a 2019 (em US$ bilhões FOB)
8,0
7,0

Em US$ bilhões FOB

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2003
Exportações  

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Importações

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

Balança comercial brasileira
Saldo comercial – Setores selecionados – Ano 2019 (US$ milhões)

Máquinas, aparelhos e mats. elétricos etc.
Adubos e fertilizantes

–9,011

Produtos químicos orgânicos

–8.939

Reator nuclear, caldeiras, máq. apar., instr. mecân.

–8.832

Produtos farmacêuticos

–6.114

Produtos diversos das indústrias químicas

–4.397

Plásticos e suas obras

–4.326

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia etc.

–4.298

Veículos automóveis, tratores, ciclos etc.
Obras diversas de metais comuns
Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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–3.060
–2.800

2019

Na comparação de 31/12/2018 com o ano anterior, houve uma redução de 2,1% no número de estabelecimentos industriais. Tendo-se como base o ano de 2008, a
redução do número de fábricas atingiu 31,48%. Observa-se na tabela abaixo que somente o Estado de Goiás
não apresentou queda quanto à quantidade de estabelecimentos farmacêuticos, quando comparado com o
período de 2008.
O Estado de São Paulo perdeu, nesses últimos 11 anos,
60 estabelecimentos destinados à fabricação de medicamentos para uso humano.
Quanto ao número de empregados, as empresas localizadas no Estado de São Paulo empregavam 45.108
pessoas, em 31/12/2018, representando 54% de todo o
contingente de trabalhadores integrantes dos levantamentos da RAIS no Brasil.

Parque fabril e a distribuição do número de
empregados
Existem no Brasil 418 estabelecimentos fabricantes de
medicamentos para uso humano, segundo os últimos
dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, em
31/12/2018. Esses estabelecimentos estão concentrados,
basicamente, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Goiás, respectivamente com 41%, 11%,
10% e 10%. As estatísticas de 2019 não deverão alterar a
ordem de grandeza dessa distribuição espacial.

Período
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Variação % 2018
sobre 2008

São Paulo

231

216

205

195

183

190

187

181

180

174

171

–25,97%

Goiás

40

44

41

39

38

50

42

40

43

43

40

0,00%

Rio de Janeiro

82

76

75

72

73

61

62

59

55

49

45

–45,12%

Minas Gerais

69

67

64

59

54

50

48

44

44

45

42

–39,13%

Paraná

27

27

26

24

23

20

19

16

17

18

18

–33,33%

Demais estados

161

149

139

135

136

128

116

107

107

98

102

–36,65%

Brasil

610

579

550

524

507

499

474

447

446

427

418

–31,48%

UF

Mercado
farmacêutico

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

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

Fabricação de medicamentos para uso humano

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de estabelecimentos por unidades da Federação –
Posição: 31 de dezembro de 2018

Número de empregados formais por unidades da Federação –
Posição: 31 de dezembro de 2018

18

4%

4.586

40

7.176

10%

9%

102
24%

42

10%

9.691
12%

4.983
6%

BRAS IL

418

45

11%

5%

BRAS I L

83.280

11.736
14%

estabelecimentos

171

45.108

empregados

54%

41%

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Goiás
Paraná
Demais estados
Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

São Paulo
Goiás
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Demais estados
Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Os dados da RAIS confirmam que o Estado de São
Paulo continua sendo o principal polo industrial da indústria farmacêutica no Brasil.
Para o ano de 2019, analisando-se os dados disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), é possível constatar que o Estado
de São Paulo ainda é o que mais admite trabalhadores
na comparação com as demais unidades da federação.
Segundo o Caged, São Paulo foi responsável por
48,73% das admissões em todo o território nacional
no ano de 2019.
As mesmas unidades da federação que mais admitem trabalhadores, dentro do setor de fabricação

de medicamentos para uso humano, também são as
que mais desligam funcionários dentro do setor. Neste sentido, é possível observar que existe um rodízio/
revezamento dos funcionários dentro das indústrias
do setor.
Firmando a recuperação da crise enfrentada pelo setor em 2016, em que o saldo de admitidos foi negativo,
ou seja, vagas foram fechadas, o ano de 2017 apresentou
tímido saldo positivo de 179 novas admissões. O ano de
2018 apresentou um expressivo saldo positivo de 3.725
novas vagas, o maior saldo dos últimos 10 anos; 2019
seguiu o mesmo movimento do ano anterior, atingindo
um expressivo número de 2.261 novas vagas.

Fabricação de medicamentos para uso humano

Fabricação de medicamentos para uso humano

Número de admissões realizadas, por unidades da Federação – Período: 2019

Número de desligamentos realizados, por unidades da Federação – Período: 2019

3.134

1.156

1.507

1.284

9.963

7%

50%

48,73%

3.079

2.331

13,53%

São Paulo
Goiás
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Demais estados

12%

6%

11.090

6,62%

2.347

1.226

13,77%

5,08%

12%

2.793

2.595

São Paulo
Goiás
Minas Gerais
Paraná
Rio de Janeiro
Demais estados

12,27%

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

13%

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

Fabricação de medicamentos para uso humano
Saldo dos admitidos no setor – Período: 2010 a 2019
3.725

3.444

3.330

3.118

3.524

2.261

2.533
179

194
–198

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: Ministério da Economia • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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2015

2016

2017

2018

2019

Nível de Emprego

Fazendo-se um retrospecto, o ano de 2003 apresentou variação de -0,43%, no emprego industrial.
Em 2004, houve um aumento no emprego industrial
(2,69%). Em 2005, a queda foi de 0,97%. Em 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 as
variações anuais foram positivas, respectivamente,
2,95%, 1,80%, 3,54%, 0,54%, 1,51%, 2,83%, 3,87%, 2,24%,

Mercado
farmacêutico

Com base nos dados apurados pela Pesquisa de Emprego da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), o nível de emprego industrial do setor farmacêutico no Estado de São Paulo, até outubro de 2019, apresentou uma variação acumulada de 0,81% na comparação com o ano de 2018.

Indústria farmacêutica no Estado de São Paulo – Nível de emprego industrial
Variações percentuais mensais – Período: janeiro de 2000 a outubro de 2019
Mês

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Janeiro

0,48%

–0,55%

0,17%

0,47%

0,89%

0,04%

0,47%

0,73%

1,56%

0,17%

1,60%

1,82%

1,63%

0,59%

0,55%

0,73%

0,24%

0,43%

0,34%

1,00%

Fevereiro

0,51%

–0,75%

–0,05%

0,25%

0,40%

–0,34%

0,17%

0,84%

0,11%

–0,43%

0,55%

0,11%

0,22%

0,59%

1,42%

0,32%

–0,66%

0,01%

0,51%

0,93%

Março

0,24%

–0,31%

–0,17%

0,35%

0,49%

0,02%

0,19%

–0,19%

–0,05%

0,12%

0,43%

0,30%

0,78%

0,25%

0,19%

0,04%

0,41%

–0,15%

0,57%

0,20%
–0,28%

Abril

0,18%

0,09%

–0,02%

0,24%

0,40%

0,01%

0,32%

–0,33%

0,14%

–0,36%

0,29%

0,46%

0,32%

0,52%

0,33%

–0,03%

0,51%

–0,02%

0,40%

Maio

–0,29%

–0,44%

0,65%

0,25%

0,14%

–0,01%

0,36%

0,41%

–0,10%

0,37%

–0,08%

0,59%

0,12%

0,29%

0,40%

0,06%

0,21%

–0,07%

0,29%

0,01%

Junho

0,39%

–0,20%

–0,43%

–0,17%

0,00%

–0,36%

0,13%

–0,41%

0,79%

0,27%

–0,14%

0,61%

0,51%

0,36%

–0,18%

0,09%

0,69%

–0,29%

0,18%

0,02%

Julho

0,03%

0,20%

0,18%

0,57%

0,03%

–0,07%

0,26%

0,61%

0,49%

0,01%

0,98%

0,42%

1,07%

0,48%

0,10%

0,29%

0,11%

0,15%

0,49%

0,67%

Agosto

–0,48%

–0,54%

–0,09%

–0,08%

0,35%

0,35%

0,76%

0,30%

0,28%

0,02%

0,10%

0,17%

0,34%

–0,16%

0,12%

0,01%

–0,12%

–0,93%

0,34%

–1,55%

Setembro

–0,13%

–0,24%

–0,04%

–0,09%

0,30%

0,57%

0,55%

0,81%

0,71%

0,33%

–0,47%

–0,09%

–0,09%

0,30%

0,07%

0,41%

0,00%

0,37%

0,30%

–0,14%

Outubro

0,34%

0,21%

–0,74%

–0,58%

0,41%

0,27%

0,30%

–0,12%

–0,07%

0,59%

–0,85%

–0,06%

0,14%

0,01%

–0,11%

–0,59%

–0,04%

0,13%

0,07%

–0,02%

Novembro

–0,63%

–0,79%

–0,95%

–0,61%

–0,23%

–0,24%

–0,33%

0,22%

0,18%

–0,38%

–0,26%

–0,54%

–0,31%

–0,02%

–0,14%

–0,44%

0,02%

–0,20%

–0,40%

Dezembro

–1,05%

–0,45%

–0,45%

–1,02%

–0,51%

–1,19%

–0,29%

–1,08%

–0,54%

–0,17%

–0,60%

–0,97%

–0,90%

–0,98%

–0,64%

–0,58%

–1,32%

–0,31%

–0,61%

Variação %
acumulada
no período *

–0,42%

–3,71%

–1,93%

–0,43%

2,69%

–0,97%

2,95%

1,80%

3,54%

0,54%

1,51%

2,83%

3,87%

2,24%

2,12%

0,30%

0,04%

–0,88%

2,50%

0,81%

*Obs.: 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: outubro de 2018 a outubro de 2019
1,00%

0,93%
0,67%

0,20%
0,07%

0,01%

0,02%

–0,14%

–0,02%

0,28%

–0,40%
–0,61%

–1,55%
out./18

nov./18

dez./18

jan./19

fev./19

mar./19

abr./19

maio/19

jun./19

jul./19

ago./19

set./19

out./19

Fonte: Fiesp e Sindusfarma • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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2,12%, 0,30%, 0,04%. Em 2017, pela primeira vez em 12
anos, São Paulo terminou o ano com um índice negativo do nível de emprego industrial (-0,88%). Em 2018
apresentou uma recuperação expressiva no índice, terminando o ano com uma variação acumulada de 2,50%.
Em 2019, o índice de nível de emprego industrial manteve a tendência de crescimento, apresentando a variação positiva, no acumulado de janeiro-outubro, de
0,81%. O ano deverá fechar com variação positiva no
nível de emprego industrial.

Carga Tributária
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 alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação etc.
No fim de 2016, três Estados resolveram alterar a alíquota de ICMS vigente para inúmeros produtos, inclusive medicamentos. Foram eles: Ceará, Piauí e Paraná.
Ceará e Piauí passaram a aplicar uma alíquota de
ICMS sobre medicamento de 18%, e o estado do Paraná
revogou a redução da base de cálculo de ICMS, chegando à uma alíquota final também de 18%.
Para 2020, os valores das alíquotas de ICMS manterão
as mesmas dos anos de 2017, 2018 e 2019.
O mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos
no Brasil apresenta alíquotas que variam de 12% a 20%.
No cenário tributário ainda é fundamental destacar o Estado de São Paulo, que no início de 2016 reduziu a alíquota de ICMS para medicamentos genéricos
de 18% para 12%, o que significou um grande benefício
para o setor, como também para os consumidores de
uma forma geral.
Mesmo com a redução de alíquota de ICMS para parte do mercado de medicamentos, foi possível constatar, logo no primeiro ano, o crescimento na arrecadação de ICMS para produtos farmacêuticos. No primeiro
momento após alteração da alíquota de ICMS, o Estado
de São Paulo arrecadou em 2016 R$ 3,07 bilhões, cerca
de 2,29% a mais que 2015. Em 2018 a arrecadação de
ICMS para produtos farmacêuticos no Estado de São
Paulo apresentou um crescimento de 6,79% em comparação com 2017. Em 2019 a arrecadação de ICMS de
produtos farmacêuticos no Estado de São Paulo foi de
R$ 3 bilhões, representando uma queda de 4,9% na arrecadação. Segundo os dados do IQVIA, a participação
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das unidades vendidas dos medicamentos genéricos
cresceu em todo o Estado de São Paulo, ultrapassando
os 34,61% em 2019.
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

Unidade da Federação

Genéricos
Minas Gerais

12%

Inalterada

São Paulo

12%

Inalterada

Mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos no Brasil

RR
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AP

17%

18%

AM

PA

18%

17%

MA

CE

18%

18%

RN 18%
PB 18%

PI
18%

AC

RO

17%

PE 18%

TO

AL 17%

18%

17,5%

SE 18%

BA

MT

18%

17%

GO
17%

MG
18%
genéricos
12%

MS
17%

ES 17%

SP
18%
genéricos
12%

PR

RJ 20%

18%

SC
17%

RS
18%

Arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo
Indústria de produtos farmacêuticos – Período: 2003 a 2019 – R$ bilhões (valores nominais)

3,00

3,07

3,00

3,04

2016

2,95

2,99

2015

3,15

3,37
2014

2,58

2,45

2,21

2013

1,94

2005

2006

1,64

1,31

2004

1,43

1,37

1,18
2003

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2017

2018

2019

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

Relatório anual de atividades 2019

33

Brasil continuou na mesma posição no ranking, com
o mesmo tempo gasto, permanecendo como o país
onde se gasta mais horas para cumprir os procedimentos tributários. Na comparação histórica, houve uma diminuição nesse tempo gasto, passando de
2.600 horas nos anos anteriores a 2015 para 2.038 horas no ano de 2015.

Burocracia tributária – Tempo gasto na Escrituração
Fiscal
Segundo o Relatório Paying Taxes 2020, 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
2018, classificando-os de acordo com a facilidade relativa de pagamento de impostos, quantidade de impostos pagos e número de horas gasto para cumprir os
procedimentos burocráticos.
Para tanto, criaram-se empresas hipotéticas de 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 1.501 horas, ficando em último lugar.
Nos Estados Unidos, que possui um imposto a mais
que o Brasil (considerados no levantamento) são gastas 175 horas anuais para o cumprimento dos procedimentos burocráticos, ante 1.501 horas no Brasil. Na
Argentina, nosso parceiro no Mercosul, são consumidas 312 horas. Na comparação com o ano anterior, o

A batalha é árdua e contínua
O Sindusfarma, por meio de seu presidente executivo, Nelson Mussolini, vem desenvolvendo trabalho de
sensibilização da sociedade em geral, como também
dos órgãos de governo, através de entrevistas na Imprensa, apontando a elevada carga tributária que recai sobre os medicamentos, considerado um bem de
primeira necessidade.
“A carga tributária brasileira sobre medicamentos é
de 31,3% e a média mundial é de 6%; em países como Inglaterra, Canadá e Colômbia a tributação é zero”.
Nota-se que a carga tributária de medicamentos
para uso animal é de 13,1%, menos que a metade se
comparada à carga tributária dos medicamentos para
uso humano (31,3%).

Países selecionados – Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número gasto de horas para cumprir
os procedimentos tributários
Período: 2018
1.501
19

14
11
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11

11

10

Quantidade de impostos

238

252

Índia

175

129

Japão

Austrália

105

Estados Unidos

114

Brasil

Espanha

218

Argentina

143

Reino Unido

131

210

Fonte: World Bank/ PwC Paying Taxes 2019 • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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9

7

Canadá

139

159

Rússia

China

México

Número de horas   

9

312
138

Chile

8

241

França

296

7

9

Alemanha

6

9

África do Sul

7

9

Itália

9

Mundo – Incidência de impostos sobre medicamentos em outros países

Mercado
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31,3%

Média
sem Brasil

6%

Brasil

Argentina

Alemanha

Chille

Finlândia

Áustria

Turquia

Itália

Grécia

Holanda

Venezuela

Bélgica

México

Portuagal

EUA

Japão

Suécia

Espanha

Colômbia

Suíça

Canadá

França

Reino Unido

21,0%

19,0%

18,0%

8,0%

10,0%

8,0%

10,0%

8,0%

6,0%

0,0%

6,0%

0,0%

6,0%

0,0%

5,0%

0,0%

4,0%

0,0%

2,4%

0,0%

2,1%

0,0%

Fonte: Talogdata; Análise BCG; IBPT; European Comission • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Brasil – Carga tributária no preço final

Almoço ou jantar em restaurante

32,3%

Trator

31,8%

Medicamentos de uso humano

31,3%

Açúcar

30,4%

Papel higiênico (com 4 rolos)

30,4%

Teatro e cinema

30,3%

Embarcações e aeronaves

28,3%

Leite em pó

28,2%

Frutas

21,8%

Ovos de galinha

20,6%

Artigos de joalheria

20,2%

Flores

17,7%

Carne bovina

17,5%

Livros

15,5%

Arroz e feijão

15,3%

Sal
Farinha de trigo
Medicamentos de uso animal
Leite

15,1%
14,0%
13,1%
12,6%

Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Importante destacar que a carga tributária média dos
medicamentos, no Brasil, passou de 30,6% em 2015, para
31,2% em 2016, devido à elevação das alíquotas de ICMS
em 13 Estados e a diminuição da alíquota de ICMS dos
medicamentos genéricos no Estado de São Paulo. Em
2017, três Estados elevaram as alíquotas de ICMS, fazendo com que a alíquota média dos medicamentos se eleve para o patamar de 31,3%.

que cria uma obrigação de pagamento, o Sindusfarma
divulga essa informação para demonstrar quanto da
execução orçamentária que possui seu empenho autorizado é paga de fato.
Nota-se que de ano a ano os valores destinados para
a assistência farmacêutica crescem. Nos anos de 2017 e
2018, os valores pagos do empenho diminuíram, fazendo
com que a parcela paga do empenho sofresse uma redução significativa, para 72% em 2018; essa parcela que
voltou a crescer no ano de 2019, atingindo um patamar
de 75% dos valores empenhados.
Na contramão de todo o planejamento financeiro realizado pelo governo, aparece a judicialização da saúde,
tema de grande relevância e importância, que vem ganhando cada vez mais espaço e gerando 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 Brasil, apenas nos últimos
cinco anos foram gastos, pelo governo federal, mais que
R$ 5,4 bilhões, sendo que em 2015 os gastos foram de R$
761 milhões. Em 2016, o gasto foi de R$ 1,3 bilhão, um aumento de 74%; em 2017, o total pago foi de R$1,03 bilhão;

Compras Públicas
Conforme metodologia já utilizada no relatório anterior,
os valores considerados no item “compras públicas” são
referentes aos montantes gastos com os componentes
básico, estratégico e especializado da assistência farmacêutica, e, ainda, todos os demais valores pagos pelo
Ministério da Saúde relacionados à aquisição/produção/
pesquisa de medicamentos.
O Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2019
apresenta, além dos valores pagos pelo Ministério da
Saúde com assistência farmacêutica, os valores empenhados pelo mesmo Ministério. Uma vez que o empenho é um ato proveniente da autoridade competente

Ministério da Saúde – Valores destinados para assistência farmacêutica
Valores em bilhões de reais (R$) – Período: 2013 a 2019

R$ 19,40
R$ 17,91
R$ 15,97

R$ 3,09
R$ 11,75

R$ 12,30
R$ 1,54

R$ 2,21

R$ 2,34

R$ 19,48

R$ 18,02

R$ 3,72

R$ 5,47

R$ 4,85

R$ 15,58
R$ 14,30

R$ 13,93

R$ 14,63

R$ 12,89

R$ 10,76
R$ 9,54

81%

88%

81%

87%

79%

72%

75%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valores empenhados  

Valores pagos

Fonte: SIOP • Elaboração: Sindusfarma/ Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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valores pagos pelo governo federal, não agregando os
números das demais esferas de governo.
Atualmente os valores das demandas judiciais da
saúde, representam cerca de 6% do montante pago pelo
Ministério da Saúde em ações relacionadas a aquisição/
produção/pesquisa de medicamentos.

em 2018 os valores gastos foram de 1,4 bilhão de reais,
38% acima dos gastos de 2017. Em 2019, os valores judicializados sofreram uma significativa redução de 42%,
comparado com o ano anterior, atingindo o valor de R$
828,6 milhões, valor ainda considerado extremamente elevado. Lembrando que esses valores são apenas os

Valores federais pagos pelo Ministério da Saúde em demandas judiciais*
Período: 2012 a 2019

1.421.975.565
1.324.196.560

1.027.565.984
844.210.000

828.593.623

761.013.507

552.870.000
367.890.000

2012

2013

2016

2015

2014

2017

2019

2018

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

Valores pagos pelo Ministério da Saúde com assistência farmacêutica e ações judiciais da Saúde*
Valores em bilhões de reais (R$) – Período: 2013 a 2019

R$ 15,58
1,32
R$ 12,89
R$ 10,76
R$ 9,54
0,55

0,84

0,76

14,25

R$ 14,30
1,03
13,27

R$ 14,6

R$ 13,9
1,42

0,83
10%

6%

13,80

12,48

12,13

9,92

8,99

2013
Ações judiciais*  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gastos com medicamentos

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

Rosana Mastellaro

A PR ESENTA ÇÃ O

M

antendo a liderança em oferecer o melhor serviço aos nossos associados, o Sindusfarma promoveu várias atividades com os grupos relacionados à Diretoria de Assuntos Regulatórios durante
o ano de 2019, podendo ser conferido através dos dados
apresentados neste relatório.
Durante este ano, além dos oito eventos pré-programados em nossa agenda do Programa Educacional Sindusfarma (PES), foi possível oferecer 11 eventos PES e mais outros 20 eventos adicionais, dentre seminários, workshops,
fóruns e reuniões técnicas com a presença de autoridades.
O grande destaque este ano foram as consultas públicas ( 8 no primeiro e 19 consultas no segundo semestre)
e discussões dos regulamentos que compõem relevantes marcos regulatórios como o de Insumo Farmacêutico Ativo, Registro de Inovação Incremental, revisão da
norma de rotulagem de medicamentos e frases de alerta, o de pós-registro de medicamentos biológicos, dentre
vários outros. Elaboramos e divulgamos 94 boletins para
compartilhar estas informações com nossos associados.
Assim, novamente superamos o ano que passou, atingindo um novo recorde de pessoas beneficiadas em nossas atividades: 11.296, o que representa um aumento de
33% com relação a 2018.
É importante dar destaque especial à manutenção das
importantes parcerias com instituições internacionais
de ensino. A parceria com a Northeastern University of
Boston permitiu a realização em São Paulo, do ICH Q8,
Q9, Q10 e Q11 Training, com mesmo teor e conteúdo que

treinamento realizado para os técnicos da Anvisa. Já a
segunda, com a Drug Information Association, permitiu
a continuidade das ações já desenvolvidas em 2018, trazendo a São Paulo mais uma edição do Workshop Latin
America Medical Information & Communication e este
ano realizamos a primeira edição do Workshop de Farmacovigilância que reuniu 100 participantes em nossa sede.
De toda a gama de temas trabalhados pela Dirar em
2019, podemos dar destaque às ações desenvolvidas no
estabelecimento do marco regulatório para o registro
das Terapias Avançadas no país. Contribuímos na promoção de seminário técnicos para intercâmbio das melhores práticas nacionais e internacionais e na participação na Consulta Pública nº 706/2019 que deve ser
consolidada em 2020 permitindo ao Brasil posição de
destaque e pioneirismo na América Latina.
Outro tema de grande importância neste ano e que
permanecerá na pauta de 2020 é o processo de revisão
dos atos normativos, com o objetivo de atender ao Decreto
nº 10.139/2019 que dispõe sobre a revisão e a consolidação
dos atos normativos inferiores a decreto. Como reflexo do
referido decreto foi publicada a Portaria nº 1.943/ 2019, a
qual institui o Grupo de Trabalho para propor diretrizes
para o trabalho de revisão dos atos normativos e o Edital
nº 16/2019 para o mapeamento de potenciais obrigações
de informação (OI), previstas nas normas da Anvisa, que
podem ser simplificadas ou eliminadas e coletar evidências dos atos normativos cuja falta de clareza levam a dificuldade de entendimento de aplicabilidade e fiscaliza-
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ção. Em resumo, o objetivo da Anvisa é simplificar e tornar
mais clara a regulação sanitária no país.
Também podemos destacar neste ano, as atividades desenvolvidas por nosso Grupo de Trabalho de Farmacovigilância, o qual, desde 2017, vem elaborando e apresentando
à Anvisa propostas para a revisão do marco regulatório de
Farmacovigilância, alinhadas às diretrizes da International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
e iniciativas para fortalecer a Farmacovigilância no Brasil.
Como havia sido informado no relatório das atividades
da DIRAR no ano passado, lançamos em conjunto com a
Gerência de Farmacovigilância (GFARM/ Anvisa) uma pesquisa para entender o processo de notificação de eventos
adversos na rotina dos profissionais de saúde. A pesquisa
ficou disponível por dois meses e foi respondida por cerca
de 900 profissionais de forma voluntária. O objetivo principal foi identificar as práticas e os comportamentos dos
notificadores em relação à farmacovigilância no país. Os
resultados devem ser publicados em 2020 e o GT pretende
continuar com atividades e iniciativas para a melhoria da
comunicação, do engajamento e da qualidade dos relatos
recebidos em notificações de eventos adversos.
O trabalho do Sindusfarma, elaborado pelo Grupo de
Trabalho de Farmacovigilância Regional da entidade, foi
selecionado para a presentação no ISoP 2019 Annual Meeting, em Bogotá, na Colômbia. O grupo estudou as regulamentações sobre Farmacovigilância dos países da América Latina, consolidando os requerimentos de 18 países e
analisando o impacto e os benefícios da harmonização de
requerimentos entre esses países. Este trabalho foi uma
continuação e complementação do anterior desenvolvido por alguns integrantes deste GT e que foi apresentado
no Chile em 2018.
Para a Dirar-Sindusfarma é de fundamental importância a participação e presença constante dos associados em nossas atividades, de modo a continuar enriquecendo o ambiente de discussões que promovemos, aprimorando cada vez mais as capacidades individuais e coletivas de todos.
A seguir é possível conhecer com mais detalhes as
ações desenvolvidas por nosso setor durante 2019.
Rosana Mastellaro

M ISSÃ O DO D E PA RTA ME NT O
A Diretoria de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma
mantém como missão essencial a orientação dos associados e disseminação do capital de conhecimento, prezando para que todos tenham acesso à informação e es-
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tejam preparados para o correto cumprimento das regulamentações vigentes.
Buscamos representar o interesse de nossos associados perante as autoridades competentes, na defesa dos
interesses coletivos, sempre visando o aprimoramento
dos marcos regulatórios vinculados às atividades do setor.
Por fim, nossa meta está sempre focada no aumento
orgânico do número de nossos atendimentos, além da
atuação direta e indireta para a orientação e esclarecimento de dúvidas quanto ao entendimento e aplicação
de regulamentações.

OBJ E TI V OS
Assim como nos anos anteriores, o principal objetivo da
Dirar é a promoção contínua de um ambiente propício à
troca de informações entre os participantes, em um processo de aprendizado mútuo e compartilhado. Este status
pode ser alcançado tanto através da participação contínua
em nossas reuniões de GTs, como nos encontros para discussão de pautas específicas (como propostas de consultas
públicas ou pautas demandadas pelas próprias empresas).
Outra forma de desenvolvimento do corpo ténico das
empresas segue sendo a organização de eventos com especialistas nacionais e internacionais, sobre temas de relevância para o setor. Sob este aspecto, o número de eventos promovidos pela Dirar, cresceu 33% em comparação a
2018, enquanto em número de pessoas beneficiadas por
tais encontros aumentou 95% com relação a 2018. Este
acréscimo surpreendente decorreu dos encontros para
tratar de temas novos e muito relevantes, por exemplo,
terapias gênicas e marco regulatório de IFAs, que contaram com a participação de público de outras cidades
ou países através de transmissão on-line realizada pelo
Sindusfarma.
Já com relação aos trabalhos elaborados por integrantes de nossos GTs, é desejo desta Dirar manter e promover
ainda mais o engajamento de voluntários para a produção de guias, manuais, papers, artigos e demais materiais
científicos, que possam ser disponibilizados posteriormente ao setor e à sociedade, como mais uma ferramenta de auxílio e disseminação de capital de conhecimento.
Por fim, continuaremos investindo cada vez mais no
uso de tecnologias de transmissão on-line e outras ferramentas que possam permitir um maior acesso de participantes em nossos eventos públicos.

P Ú BL I CO- ALV O
Atualmente, além de nosso Grupo de Trabalho Regulatório, que congrega praticamente 100% dos técnicos pre-

sentes em nosso cadastro, possuímos outros 20 grupos
estruturados dentro da Dirar.
Estes grupos são divididos em: Grupos de Trabalho
de agenda permanente, e Grupos de Trabalho de agenda por demanda. Abaixo listamos os grupos que hoje
fazem parte de cada uma destas categorias:

GT Comex
GT Farmacovigilância
GT Farmacovigilância Regional
GT Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs)
GT Informações Médicas
GT Pesquisa Clínica
GT Regulatório
GT Regulatório Regional
GT SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor

GTs de Agenda por Demanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GT Alimentos
GT Biológicos/Biossimilares
GT Dinamizados
GT Fitoterápicos
GT Inalatórios
GT Lubrificantes Oftálmicos
GT Produtos para Saúde
GT Radiofármacos
GT Evidências de Vida Real (RWE)
GT Tecnovigilância
GT Terapias Avançadas
GT Vacinas

DESCR IÇÃ O DA S P R IN C IPA IS AT IV IDA D E S
DESENVO LVIDA S E M 2 0 1 9
JAN E IRO

21/01 Reunião para Discussão da Consulta Pública
nº 587
Número de pessoas beneficiadas: 58
22/01 Reunião do Grupo de Trabalho Alimentos
Número de pessoas beneficiadas: 56
24/01 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 84

Assuntos Regulatórios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizado pela Diretoria de Assuntos Regulatórios, este
evento contou com a participação da Dra. Alessandra
Bastos Soares, diretora da 2ª Diretoria da Anvisa. Com o
objetivo de apresentar os temas relevantes para o setor
em 2019, os seguintes itens foram abordados:
• Revisão da RDC 31/14 – Medicamentos clones;
• Novo Marco Regulatório para Insumo Farmacêutico Ativo – IFA;
• Inovação: Vias de registro de medicamentos sintéticos e semissintéticos;
• Outros assuntos de interesse da área de registros de
medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 86

Diretorias

GTs de Agenda Permanente:

30/01 Fórum Expectativas Regulatórias 2019

F EV EREIRO

06/02 Reunião do Grupo de Trabalho SAC
Número de pessoas beneficiadas: 23
07/02 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa Clínica
Número de pessoas beneficiadas: 45
11/02 Reunião do Grupo de Trabalho Farmacovigilância
Número de pessoas beneficiadas: 79
22/02 Reunião Técnica Temática com GPCON/Anvisa
– CP nº 587 – Importação e Exportação de Produtos
controlados
A convite do Sindusfarma, a Gerência de Produtos Controlados da Anvisa (GPCON/GGMON), representada por
Thiago Silvério, participou da reunião que apresentou os
principais pontos da Consulta Pública nº 587/2018, que
trata dos processos de importações e exportações de plantas, substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Um dos destaques dessa proposta é a consolidação
em uma única resolução de vários pontos relacionados
aos processos de importação e exportação de substâncias
controladas que atualmente constam em diferentes normativas. Essa ação agilizará os trâmites burocráticos para
a realização dessas operações. Outro ponto apresentado
por Thiago Silvério foi a alteração da forma das empresas
farmacêuticas realizarem a solicitação das cotas anuais
de importação e exportação de substâncias controladas.
Segundo o texto da proposta de CP, esses pedidos passariam a ser feitos de acordo com as necessidades das companhias, substituindo o atual formato, que só permite a
requisição em um único período do ano.
Número de pessoas beneficiadas: 87
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01/03 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 85
11/03 Reunião do Grupo de Trabalho Pesquisa Clínica
Número de pessoas beneficiadas: 51
21/03 Seminário USP e Sindusfarma: Novo Marco
Regulatório para Suplementos Alimentares
O seminário “Novo Marco Regulatório para Suplementos Alimentares” reuniu técnicos da Anvisa e especialistas da United States Pharmacopeia no Sindusfarma.
A gerente da Gerência de Avaliação de Riscos e Eficácia (Geare) da Anvisa, Lígia Schreiner, abordou o trabalho que a Agência está realizando para regulamentar
os suplementos alimentares no país, a estrutura geral
do Marco Regulatório para Suplementos Alimentares
e o cronograma de implementação das novas normas.
Jeffrey Moore, diretor sênior de Estratégia e Planejamento Científico da United States Pharmacopeia (USP),
mostrou os avanços na qualidade dos suplementos alimentares ocorrida nos últimos anos, além de reforçar o
compromisso da USP no fornecimento de padrões públicos que permitam mensurar e garantir a qualidade
de suplementos alimentares comercializados no Brasil.
A diretora de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma, Rosana Mastellaro, apresentou os desafios que serão enfrentados pelo setor para a implementação das
novas normas relacionadas aos suplementos alimentares e alertou sobre necessidade das empresas estarem
preparadas para um controle mais efetivo.
Número de pessoas beneficiadas: 100

28/03 Reunião do Grupo de Trabalho Tecnovigilância
Número de pessoas beneficiadas: 14
29/03 Reunião do Grupo de Trabalho Informações Médicas
Número de pessoas beneficiadas: 20
ABRIL

01/04 Reunião do Grupo de Trabalho IFA
Número de pessoas beneficiadas: 41
03/04 Reunião sobre Medicamentos Inovadores e
Medicamentos Clones
A convite do Sindusfarma, a diretora da Anvisa Alessandra Soares participou de encontro com as empresas
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associadas para relatar o atual estágio das discussões
sobre a resolução que atualizará as normas referentes
aos medicamentos clones e inovadores. Também esteve presente a assessora da Anvisa Érica França. Entre
outros itens, a diretora da Anvisa comentou o status e
a previsibilidade da fila de registro de medicamentos
inovadores. “O que estamos trazendo é a devolutiva de
uma discussão que houve na sede da Agência sobre a
proposta de revisão da RDC 31/2014. Agora, esperamos a
realização das contribuições que foram acordadas, uma
discussão com Diretoria Colegiada e, em seguida, mais
uma rodada de conversas, para, assim, organizarmos a
Consulta Pública e publicarmos essa revisão da norma”,
disse Alessandra.
Número de pessoas beneficiadas: 82

04/04 Reunião Pesquisa Clínica: Quais os Avanços e
Desafios Atuais?
O Seminário de Pesquisa Clínica realizado pelo Sindusfarma analisou as perspectivas e os principais desafios
enfrentados no campo da pesquisa clínica no Brasil, incluindo a influência da tecnologia da informação na
transformação da pesquisa e as propostas para reduzir os gargalos e fomentar a realização de pesquisas no
País. O evento contou com a presença da Coordenadora
de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos Biológicos (Copec – Anvisa), Flávia Sobral, que apresentou
os números dessa coordenação, além de detalhar os planos para os próximos anos, visando tornar ainda mais
competitiva a pesquisa clínica no Brasil.
Os especialistas Nilva Bortoleto, Claudia Cilento, Juliana Passos, Daniel Pedro, Odaly Toffoletto, Francisco Forestiero, Camille Rodrigues, Sonia Dainesi e Francisco Forestino mostraram as oportunidades de evolução; a lei de
proteção dos dados e o impacto na pesquisa clínica; a influência da tecnologia da informação na realização de pesquisas; os estudos clínicos com foco no paciente e a análise
de casos reais em pesquisa clínica em empresas nacionais.
Número de pessoas beneficiadas: 92

05/04 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 93
09/04 Reunião Técnica com GFARM
Em encontro organizado por Sindusfarma e Interfarma,
a Gerência de Farmacovigilância da Anvisa (GFARM), representada pelas especialistas Bianka Kollross e Fernanda
Simioni Gasparotto; apresentaram as considerações finais
sobre o processo de consolidação das Consultas Públicas

nº 551/18 e 552/18, que atualizarão o marco regulatório de
Farmacovigilância.
Número de pessoas beneficiadas (incluindo participantes via
transmissão on-line): 292

10 e 11/04 Seminário Internacional Insumos
Farmacêuticos Ativos (IFA)

plificado de solicitações de registro, pós-registro e renovação de registro de medicamentos genéricos, similares,
específicos, dinamizados, fitoterápicos e biológicos e dá
outras providências.
Número de pessoas beneficiadas: 45

17/04 Reunião Técnica Temática com a GGMED
Daniela Marreco Cerqueira, da GGMED/Anvisa, informou
sobre as ações que estão em andamento, como as filas estão sendo tratadas e as propostas de cada área da GGMED/
Anvisa para o futuro, com foco nas regulamentações novas para biológicos e radiofármacos. Outro ponto detalhado pela Diretora Adjunta da Anvisa durante o evento
foi o Documento Técnico Comum (CTD), documento com
formato padronizado para a submissão de informações
técnicas no registro e pós-registro de medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 91

22/04 Editoração de documentos conforme a RDC
n° 86/16
O preenchimento de documentos em suporte eletrônico
para a Anvisa foi objeto de um workshop inédito realizado
pelo Sindusfarma. O encontro contou com a participação
de 170 profissionais das empresas associadas e realizou-se no Club Transatlântico, dado o enorme interesse despertado pelo tema. A palestra foi ministrada por Daniela
Rosa, farmacêutica com larga experiência em editoração
eletrônica de dossiês e gestão de informações regulatórias
em 16 países da América Latina. Daniela é gerente de Submissões Regulatórias da Allergan para América Latina.

23/04 Reunião GT Comex
Número de pessoas beneficiadas: 34

Assuntos Regulatórios

15/04 Reunião de discussão da proposta de minuta de
revisão da RDC nº 31/14 que trata do procedimento sim-

Diretorias

Com grande audiência e participação da Anvisa, o Sindusfarma realizou o Seminário Internacional sobre Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA). No evento, especialistas
internacionais e técnicos da Anvisa compartilharam conhecimentos técnicos, informações sobre a elaboração
de DMF (Drug Master File) e de metodologia cientifica sobre o tema.
Número de pessoas beneficiadas (incluindo participantes via
transmissão on-line): 1476

Com abordagem didática e exemplos práticos, a palestrante demonstrou os benefícios que os métodos de editoração eletrônica apresentados podem trazer tanto para otimizar e agilizar a análise dos documentos por parte da Anvisa (definidos na Resolução RDC nº 86/2016), quanto para
a organização das informações processuais das empresas.
Número de pessoas beneficiadas: 70

23/04 Reunião técnica – OEA – Integrado para o setor
Farmacêutico
O Sindusfarma e a Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) promoveram um encontro para debater o Programa Brasileiro
de Operador Econômico Autorizado (OEA). Os palestrantes:
Ricardo (Abihpec); Elaine (Receita); Rosana (Sindusfarma);
Nériton (Anvisa) e Vanessa (EY) O Programa Brasileiro de
Operador Econômico Autorizado foi criado em 2014 e tem
como objetivo simplificar a exigência de documentos e a
realização de inspeções nas alfândegas, facilitando os procedimentos aduaneiros, tanto no país, quanto no exterior.
Número de pessoas beneficiadas: 58

25/04 Reunião Grupo de Trabalho SAC
Número de Pessoas beneficiadas:27
26/04 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de Pessoas beneficiadas: 75
MAIO
06/05 Reunião de Discussão Consulta Pública nº 633/19
que trata do Registro de produtos biológicos de menor
complexidade.
Número de pessoas beneficiadas: 40
17/05 Reunião GT Editoração Documentos segundo RDC
nº 86/16 que trata dos procedimentos para o recebimento de documentos em suporte eletrônico.
Número de pessoas beneficiadas: 23

22/05 Reunião GT Tecnovigilância
Número de pessoas beneficiadas: 14
27/05 e 28/05 Fórum Terapia Gênica in vivo
O Sindusfarma promoveu o Fórum Internacional de Terapia Gênica in Vivo, em parceria com a Anvisa e o apoio das
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empresas Novartis e Biomarinº Durante o encontro foram
debatidas as novas fronteiras das pesquisas médicas e farmacêuticas relacionadas à Terapia Gênica no mundo. O
evento foi realizado no auditório da Anvisa, em Brasília, e o
Sindusfarma realizou a transmissão ao vivo, pela internet.
Número de pessoas beneficiadas (incluindo participantes via transmissão on-line): 2.096

12/06 Reunião SGT Dados Sigilosos
Número de pessoas beneficiadas: 16

29/05 Reunião GT Lubrificantes
Número de pessoas beneficiadas: 11

12/07 Reunião GT Farmacovigilância
Número de pessoas beneficiadas: 48

29/05 Reunião de Pesquisa Clínica
Número de pessoas beneficiadas: 39

15/07 Reunião Técnica com a GGMED – Gustavo Mendes

31/05 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 73
JU N HO

06/06 Reunião GT Farmacovigilância com Marcelo
Vloger e Bianca Kollross
A convite do Sindusfarma, o Gerente de Farmacovigilância da Anvisa, Marcelo Vogler de Moraes, falou sobre a
criação do conselho revisor do Guia ICH M1 – MedDRA
(Medical Dictionary for Regulatory Activities), que facilitará a utilização do novo sistema VigiMed, voltado à
notificação de eventos adversos relacionados ao uso de
medicamentos e vacinas. Vogler participou da reunião
do Grupo de Trabalho de Farmacovigilância.
Número de pessoas beneficiadas 83

10/06 Reunião Técnica com Jorge Venâncio
O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), Jorge Venâncio, participou de encontro
realizado pelo Sindusfarma para apresentar os status
dos principais projetos que estão sendo desenvolvidos
pela comissão, entre os quais, se destacam o Edital de Comitês Acreditados, a tipificação das pesquisas e a atualização da Plataforma Brasil.
Venâncio também destacou a importância do treinamento e da qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), para a constante evolução e incentivo à realização de pesquisas clínicas no Brasil.
Número de pessoas beneficiadas: 57
12/06 Reunião de discussão Consulta Pública nº 652/19
que trata dos procedimentos administrativos para a apresentação de dados e provas adicionais posteriormente à
concessão do registro ou pós-registro de medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 42
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28/06 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 65
J U L HO

Para divulgar os resultados obtidos pelo mapeamento dos principais motivos de indeferimento das petições de registro, pós-registro e renovação de medicamentos e de Insumos de Medicamentos Ativos (IFA),
o gerente-geral da Gerência Geral de Medicamentos e
Produtos Biológicos da Anvisa (GGMED/Anvisa) Gustavo Mendes Lima Santos, esteve presente no Sindusfarma. O gerente também falou sobre os principais projetos da GGMED/Anvisa para o segundo semestre deste
ano, entre os quais se destacam o processo de revisão
e harmonização dos Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) de produtividade, o compromisso pós-registro para medicamentos novos, a utilização de dados e evidências do mundo real e o projeto de Ciclo de
Vida do Produto – transparência – sobre o andamento
e os tempos de análise de produtos. Essas ações estão
em sintonia com os anseios da indústria farmacêutica,
que é o estabelecimento de critérios padronizados dos
processos encaminhados à Agência.
Número de pessoas beneficiadas: 106

17/07 Worskhop – Elaboração de Materiais Científicos:
De onde vem a Evidência e como a utilizar
Evento organizado pela Diretoria de Assuntos Regulatórios contou com a presença do Dr. Carlos Vidotti, técnico do Ministério da Saúde, que esclareceu os princípios
científicos utilizados nos estudos epidemiológicos, apresentou os principais desenhos de estudos epidemiológicos: necessidade, usos, vantagens e limitações e caracterizou a evidência científica e seus níveis.
Número de pessoas beneficiadas: 113

18/07 e 19/07 Treinamento ICH Q8/Q9/Q10/Q11
A Northeastern University e o Sindusfarma realizaram
encontro para debater a importância da implementação dos procedimentos para o desenvolvimento e registro regulatório de medicamentos e insumos farmacêu-

25/07 Reunião de discussão Consulta Pública nº 654/19
que trata do procedimento específico para registro e monitoramento de medicamentos à base de Cannabis spp.,
seus derivados e análogos sintéticos, e Consulta Pública
nº 655/19 que trata dos requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta Cannabis spp. exclusivamente
para fins medicinais e científicos e dá outras providências.
Número de pessoas beneficiadas: 28

25/07 Reunião GT Pesquisa Clínica
Número de pessoas beneficiadas: 35
26/07 Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 65
29/07 Reunião GT Informações Médicas
Número de pessoas beneficiadas: 30
29/07 Reunião de discussão Consulta Pública nº 657/19
que trata dos critérios e prazos para a renovação do registro e da notificação de medicamentos, e dá outras
providências.
Número de pessoas beneficiadas: 67
AGOST O

07/08 Reunião Levantamento de temas recorrentes
para discussão de revisão de normas
Número de pessoas beneficiadas: 10

Com os avanços da biotecnologia e o uso de Organismo
Geneticamente Modificado (OGM) pelo setor farmacêutico, as empresas e os profissionais que atuam no setor
precisam conhecer melhor as atribuições, fluxos e requisitos regulatórios de competência da CTNBio. Participaram do encontro a advogada Patrícia Fukuma; a
engenheira agrônoma Alda Lerayer e o vice-presidente
da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas do
Brasil, Prof. Lauro Moretto. O Decreto 5.991/2005, que
regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105/2005, determina que compete à Anvisa a emissão das autorizações
e registros e a fiscalização de produtos e atividades com
OGM e seus derivados destinados a uso humano e farmacológico. A programação incluiu a apresentação dos
conceitos de OGM, as boas práticas de Biossegurança,
as classes de risco e a necessidade de certificação para
a manipulação, importação e para condução de pesquisa clínica destes produtos.
Número de pessoas beneficiadas: 78

Assuntos Regulatórios

23/07 Reunião GT Terapias Avançadas
Número de pessoas beneficiadas: 09

09/08 Reunião CTNBio Overview – Entendendo o fluxo,
critérios e requisitos para submissão e prazos

Diretorias

ticos, conforme descritos nos guias ICH Q8, ICH Q9, ICH
Q10 e ICH Q11, da Internacional Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH), do qual o Brasil é
membro. Participaram do evento especialistas internacionais da Northeastern University e das empresas Amgen,
AstraZeneca, Merck, MSD, Pfizer, Roche/Genentech e Roche-Biotech, que detalharam as informações constantes
no guia ICH Q8 sobre os procedimentos para a fabricação
e inspeção de produtos farmacêuticos e no ICH Q11, que
aborda os mesmos aspectos, porém voltados para os Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs).
Número de pessoas beneficiadas: 153

14/08 Reunião Grupo Regional Paper – Impact
Of Divergences In Pharmacovigilance Regulatory
Requirements In Latin America Countries
Número de pessoas beneficiadas: 4
16/08 Workshop – Elaboração de Materiais Científicos:
De onde Vem a Evidência e Como a Utilizar – Parte II
Número de pessoas beneficiadas: 37
21/08 Reunião GT Comex
Número de pessoas beneficiadas: 38
21/08 Curso Introdução ao Registro de Medicamentos
na Europa
O encontro foi realizado com o objetivo de apresentar os
procedimentos para o registro de medicamentos na Europa, fornecendo subsídios para os projetos de expansão
internacional das indústrias farmacêuticas instaladas
no Brasil. A especialista em Assuntos Regulatórios Brasil/Europa Milena Barrozo compartilhou informações e
exemplos práticos sobre as exigências das regulamentações de registros de medicamentos no mercado europeu. Além disso, ela detalhou o fluxograma do processo
e comentou sobre a forma de cálculo de preço dos medicamentos e das taxas incidentes. De acordo com Rosana Mastellaro, Diretora de Assuntos Regulatórios do
Sindusfarma, o encontro apresentou informações rele-
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vantes sobre as particularidades do Sistema Regulador
Europeu de Medicamentos, permitindo aos participantes traçarem um paralelo com o modelo adotado no país,
além de fornecer dados importantes para os estudos de
expansão das indústrias farmacêuticas.
Número de pessoas beneficiadas: 43
23/08 Reunião de apresentação da Orientação de serviço nº 50/2018 estabelece os critérios complementares
para avaliação e decisão referentes a rotulagem em petições de registro e modificação pós-registro de medicamentos, no âmbito da Gerência-Geral de Medicamentos
e Produtos Biológicos.
Número de pessoas beneficiadas: 34

23/08 Reunião de Discussão RDC 200/17
Número de pessoas beneficiadas: 92
29/08 Reunião GT SAC
Número de pessoas beneficiadas: 20
30/08 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 92
SE T E M BRO

02/09 V – Fórum de Ensaios Pré-Clínicos
O Sindusfarma e a Academia de Ciências Farmacêuticas
do Brasil organizaram o “V Fórum de Ensaios Pré-Clínicos”, que reuniu representantes do Conselho Nacional
de Controle de Experimentação Animal (Concea), Anvisa, CNPq e indústrias farmacêuticas, entre outros, para
debater a entrada em vigor, a partir de setembro, da resolução da Anvisa que visa reduzir a utilização de animais nos testes pré-clínicos. A Coordenadora do Concea,
Renata Mazaro falou sobre a Lei nº 11.794 (Lei Arouca),
que criou o Conselho e regulamenta as Resoluções Normativas (RN) sobre a utilização de animais na realização
de testes de eficácia. Também detalhou os 17 métodos
alternativos ao uso de animais em ensaios aprovados
pelo Concea e que estão divididos em sete grupos: irritação e corrosão da pele; irritação e corrosão ocular; fototoxicidade; absorção cutânea; sensibilização cutânea;
toxicidade aguda e genotoxicidade.
Número de pessoas beneficiadas: 72

03/09 Reunião SGT – Impactos da Lei de Proteção de
dados
Número de pessoas beneficiadas: 04
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04/09 Reunião do Poster do ISOP
Número de pessoas beneficiadas: 06
06/09 Reunião Técnica com COIFA/ANVISA – Novo
Marco Regulatório de IFAs.
A convite das entidades representativas do setor, gerentes e técnicos da Anvisa participaram de encontro no
Sindusfarma para apresentar e discutir as sugestões recebidas nas Consultas Públicas 682 e 683, de 2019, sobre
o aperfeiçoamento das normas dos Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs). O encontro foi transmitido ao vivo,
via internet. As CPs 682/19 e 683/19 referem-se à submissão do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA)
no registro e pós-registro de medicamentos e à Carta
de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo
(CADIFA). O encontro foi promovido por Abifina, Abiquifi, Alanac, Grupo FarmaBrasil, Interfarma, PróGenéricos,
Sinfar-RJ e Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas (incluindo participantes via
transmissão on-line): 894
11/09 Reunião de Discussão Consultas Públicas de Pós-registro de Biológicos CP 686/19 que trata das alterações pós-registro de produtos biológicos e CP 687/19 que
trata da revisão da RDC nº 49, Alterações pós-registro de
produtos biológicos
Número de pessoas beneficiadas: 62
11/09 Reunião de Discussão Consultas Públicas de Radiofármacos nº 703/19 que trata Registro de radiofármacos, nº 704/19 que trata da documentação necessária
para o registro de radiofármacos e 705/19 que trata da
lista de produtos radiofármacos passíveis de apresentarem dados de literatura
Número de pessoas beneficiadas: 06

17/09 Reunião GT Terapias Avançadas
Número de pessoas beneficiadas: 15
18/09 Reunião Discussão – Novo Marco Regulatório de
IFAs
Número de pessoas beneficiadas: 102
19/09 Reunião GT Pesquisa Clínica
Número de pessoas beneficiadas: 27
24/09 Reunião de Discussão Consultas Públicas de Pós-registro de Biológicos CP 686/19 que trata das alterações pós-registro de produtos biológicos e CP 687/19 que

trata da revisão da RDC nº 49, Alterações pós-registro de
produtos biológicos
Número de pessoas beneficiadas: 46

27/09 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 65

03/10 Workshop: Masterclass Design Thinking em
Empresas Farmacêuticas
O Sindusfarma realizou o workshop “Masterclass Design
Thinking” com o objetivo de debater como este conceito
contribui para a resolução de problemas ou desenvolvimento de novos projetos na indústria farmacêutica. O
Design Thinking propõe uma nova abordagem na forma
de obtenção das informações, não se baseando somente em dados estatísticos, mas em estudos empíricos e no
contato direto com o cliente e os demais colaboradores
responsáveis por cada etapa do projeto. A Gerente de Informações Médicas dos Laboratórios Pfizer, Viviane Vieira, apresentou um case de utilização das ferramentas de
Design Thinking, comentando os ganhos obtidos no dia-a-dia da área sobre a sua responsabilidade e da interface
com outros departamentos da empresa.
Número de pessoas beneficiadas: 46

10/10 Reunião Estratégia Regulatória como diferencial
Competitivo
Com a participação de representante da Anvisa e outros
especialistas, o Sindusfarma realizou o encontro “Estratégia Regulatória como Diferencial Competitivo”. O encontro contou com participação do prof. Ronaldo Fiani
(UFRJ) que discorreu sobre o tema do impacto das transformações regulatórias brasileiras no mercado farmacêutico nacional e internacional. A representante da Anvisa
Ana Carolina Moreira Marino Araújo (foto) apresentou o
novo Guia CTD publicado pela Agência enquanto Karina
Souza (Sanofi) falou sobre os desafios e oportunidades na
implementação do CTD para as empresas farmacêuticas.
Número de pessoas beneficiadas: 105

Assuntos Regulatórios

OU T U BRO

Organizado por Anvisa e Sindusfarma, o seminário discutiu os desafios e as implicações das colidências (termo
utilizado para apontar semelhanças entre marcas que
podem induzir um consumidor ao erro) dos nomes comerciais dos medicamentos, com foco na segurança do
paciente. No seminário, a CBRES/Anvisa apresentou a metodologia vigente para a concessão de nomes de medicamentos e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) demonstrará sua forma de trabalho. Além disso, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) abordou as recomendações para os países sobre à proteção da Designação
Comum Internacional (DCI), oriunda da expressão inglesa
International Nonproprietary Name – INNº A programação reuniu a visão de entidades de classe, do setor hospitalar, do setor varejista de medicamentos e do Instituto
para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP).
Número de pessoas beneficiadas: 186

Diretorias

27/09 Reunião revisão RDC nº 200/17 que trata dos critérios para a concessão e renovação do registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares,
e dá outras providências.
Número de pessoas beneficiadas: 60

15/10 e 16/10 Reunião Seminário: Colidências de
Nomes Comerciais de Medicamentos

17/10 Reunião – Radiofármacos Consulta Pública nº 703
Número de pessoas beneficiadas: 9
25/10 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 67
30/10 No Sindusfarma, Anvisa apresenta perspectivas
das Pesquisas Clínicas em 2020
A convite do Sindusfarma, o coordenador substituto da
Coordenação de Pesquisa Clínica e Produtos Biológicos da
Anvisa (COPEC/GGMED/Anvisa), Claudiosvam Martins, fez
um balanço dos resultados obtidos por sua área em 2019 e
as perspectivas para 2020, em encontro com as empresas
associadas. Claudiosvam Martins (COPEC/GGMED/Anvisa)
falou sobre as perspectivas das Pesquisas Clínicas Claudiosvam apresentou os números de ensaios clínicos anuídos e
a média de prazo atual para análise pela Copec/Anvisa e
comentou os desafios para o cumprimento desses prazos.
Número de pessoas beneficiadas: 78
NOV EMBRO

01/11 Reunião Técnica com COIFA/ANVISA_Novo Marco
Regulatório de IFA
A convite das entidades representativas do setor, gerentes da Anvisa participaram de encontro no Sindusfarma
que analisou as propostas de novas normas dos Insumos
Farmacêuticos Ativos (IFAs). O encontro foi transmitido
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ao vivo, via internet, com audiência de profissionais da
China, Índia e Oriente Médio.
• Número de pessoas beneficiadas (incluindo participantes via
transmissão on-line): 90107/11
• Reunião GT Farmacovigilância
• Número de pessoas beneficiadas: 69

11/11 Reunião GT Comex
Número de pessoas beneficiadas: 20
11/11 Reunião GT Alimentos
Número de pessoas beneficiadas: 15
12 e 13/11 Workshops “Latin America Medical
Information & Communication” e “Latin America
Pharmacovigilance and Risk Management Strategies”
Em parceria com o Sindusfarma, a Drug Information Association (DIA) realizou os workshops “Latin America Medical Information & Communication” e “Latin America
Pharmacovigilance and Risk Management Strategies”.
No primeiro dia, foram abordados os impactos das regulamentações de proteção de dados em Informações Médicas, a relação dos Departamentos de Informações Médicas das indústrias farmacêuticas com profissionais da
saúde e pacientes, a contribuição das inovações tecnológicas para a eficiência operacional, entre outros temas.
Número de pessoas beneficiadas: 187

21/11 Reunião de Discussão Consultas Públicas
Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 31
25/11 Fórum: Canabidiol como Medicamento
O Sindusfarma e a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil (ACFB) organizaram o Fórum “canabidiol
como Medicamento – Ciência, Tecnologia e Regulamentação”, para debater e contextualizar o estágio atual do
conhecimento científico, tecnológico e regulatório sobre
a utilização do canabidiol em aplicações terapêuticas. O
evento contou com apoio da Academia Nacional de Medicina. João Paulo Silvério Perfeito, gerente da Gerência
de Medicamentos Específicos, Notificados, Fitoterápicos,
Dinamizados e Gases Medicinais da Anvisa (GMESP/An-
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visa), apresentou a proposta de regulamentação da utilização da cannabis medicinal no Brasil.
N° de pessoa beneficiadas: 34

29/11 Seminário Técnico Regulatório – Principais
exigências técnicas nos processos regulatórios
Evento organizado pela Diretoria de Assuntos Regulatórios, com o objetivo de apresentar os principais pontos a
serem observados na submissão de documentos técnicos pelos profissionais regulatórios com foco nos itens
que compõem os documentos técnicos de validação, estabilidade e produtos de degradação, além de atualizar
os profissionais regulatórios sobre os principais pontos
técnicos que estão em discussão, novos conceitos e perspectivas baseadas em diretrizes internacionais.
N° de pessoa beneficiadas: 73

29/11 Reunião Plenária de Assuntos Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 69
DEZEMBRO

03/12 e 04/12 Seminário – Evidências de Vida Real
(Real World Evidence)
O Sindusfarma e a Anvisa realizaram o Seminário “Evidências de Vida Real (RWE)”, sobre a utilização dos dados obtidos em medicamentos que estão no mercado
para complementar os estudos de segurança e eficácia
clínica tradicionais. O encontro discutiu conceitos e o
avanço desse tema que está ganhado espaço internacionalmente com a evolução das tecnologias (machine
learning), banco de dados (Big Data) e inteligência artificial. O evento foi realizado em Brasília. O gerente-geral
da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa (GGMED/Anvisa), Gustavo Mendes, falou
sobre o interesse da Agência no tema, expôs a preocupação das autoridades sanitárias, os benefícios destes
modelos de estudos para a comprovação de qualidade e
efetividade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária.
N° de pessoas beneficiadas: 298

09/12 Reunião de discussão edital de chamamento 14
N° de pessoas beneficiadas: 43

R E G IS T R O S D E PA RT I CI PAÇÕE S E M N OS S AS ATI V I DAD E S
Reuniões de nossos Grupos de Trabalhos

nº de
participantes

nº de
participantes

Eventos Dirar no PES 2019
Fórum Expectativas Regulatórias 2019

261

Seminário Internacional Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA)

1476

GT Alimentos (*incluindo seus subgrupos)

71

Fórum Terapia Gênica in Vivo

2096

GT Pesquisa Clínica (*incluindo seus subgrupos)

179
96

Workshop – Elaboração de Materiais Científicos: De onde
vem a Evidência e como a utilizar

150

GT Comex
GT IFAs

65

Workshop: Masterclass Design Thinking em Empresas
Farmacêuticas

46

GT Regulatório Regional

13

GT Farmacovigilância Regional

20

Seminário: Colidências de Nomes Comerciais de
Medicamentos

186

GT Informações Médicas
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Fórum Expectativas Regulatórias 2020

78

GT Biológicos/Biossimilares

108

Seminário: Evidências de Vida Real (RWE)

298

GT Bulas e Rotulagem

7

GT Dinamizados

17

GT SAC

70

Grupos Regulatórios Estratégicos

4

GT Terapias Avançadas

27

GT Produtos para Saúde

46

GT Editoração

23

GT Lubrificantes Oftálmicos

11

GT Tecnovigilância

28

GT Radiofármacos

20

GT Probióticos

6

GT Vacinas

5

GT- Elaboração da programação – seminário RWE

17

Total

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

1.981

nº de
participantes

86

Total

Assuntos Regulatórios

833

GT Farmacovigilância (*incluindo seus subgrupos)

Diretorias

Plenária de Assuntos Regulatórios

4.416

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

Outros Eventos Dirar organizados
e promovidos em 2019

nº de
participantes

Reunião Técnica para Discussão da Consulta Pública
nº 587

58

Reunião Técnica com GPCON/Anvisa

87

Seminário USP e Sindusfarma: Novo Marco Regulatório
para Suplementos Alimentares

100

Reunião Técnica com Gerencia de Farmacovigilância
GFARM

292

Reunião Técnica com a Gerencia Geral de Medicamentos
GGMED

91

Reunião Técnica – OEA Integrado para o setor
Farmacêutico

58

Reunião Técnica GT Farmacovigilância com Marcelo
Vogler e Bianca Kollross

83

Reunião Técnica com Dr. Jorge Venâncio (CONEP –
Pesquisa Clínica)

57

Reunião Técnica com a GGMED – Gustavo Mendes

106

Reunião Técnica: CTNBio Overview – Entendendo o fluxo,
critérios e requisitos para submissão e prazos

78

Reunião Técnica de Discussão RDC 200/17 – registro de
medicamentos -inovação incremental

92

Reunião para Discussão da Consulta Pública nº 587
importação controlados

58

Reunião de discussão da proposta de minuta de revisão
da RDC nº 31/14 – clones

45

Reunião de Discussão Consulta Pública nº 633/19

40

Reunião de discussão CP 652/19

42

Reunião de discussão CP 654 e 655 – Cannabis

28

Reunião de discussão CP 657

67

Curso Introdução ao Registro de Medicamentos na Europa

43

Reunião de Discussão Consultas Públicas de Pós-registro
Biológicos

62

Fórum: canabidiol como Medicamento – Ciência,
tecnologia e regulamentação

34

Reunião Discussão – Novo Marco Regulatório de IFAs

102
46

Seminário Técnico Regulatório Principais exigências
técnicas nos processos regulatórios

73

Reunião de discussão – Consultas Públicas de Biológicos
Reunião de Discussão Consultas Públicas Produtos
para Saúde

31

V – Fórum de Ensaios Pré-Clínicos

72

Reunião de discussão edital de chamamento
14/19 ICH M4Q

43

Total

564

Reunião Técnica com COIFA/ANVISA – Novo Marco
Regulatório de IFAs*

1795

Total

3.119

*incluindo os registros de participações via transmissão web, quando aplicável.
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Eventos apoiados pela Dirar –
Acordos de Cooperação

nº de
participantes

ViII Simpósio Novas Fronteiras Anvisa / FIP-IPS /
Sindusfarma

251

Northeastern University: ICH Drug Stability Training

153

DIA Global: Latin America Medical Information &
Communication Workshop

187

Protocolo de Cooperação SBMF: Nova Regulamentação
em Farmacovigilância no Brasil

55

Protocolo de Cooperação SBMF: Doenças Raras Desafios
Atuais – O papel do Brasil neste contexto

35

Protocolo de Cooperação SBMF: Pesquisa Clínica

30

Protocolo de Cooperação ANF: II Oficina de Inovação
Farmacêutica & Propriedade Intelectual

61

Protocolo de Cooperação ANF: Soluções e Serviços em
Embalagens Estéreis para Injetáveis

36

Protocolo de Cooperação ANF: Seminário: “Os Pilares
Jurídicos da Inovação no segmento Farmacêutico com
implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e da Lei Anticorrupção

21

Total

829

R ESULTA DO S O B T ID O S
Com todos os dados descritos, fica evidente o crescimento das atividades da Dirar durante o ano de 2019.
Foram mais de 30 reuniões de atendimento às empresas associadas beneficiando 120 profissionais, além de
12 reuniões técnicas que contaram com a presença de
representantes da Anvisa em São Paulo oito realizadas
em parceria com a Agência e realizadas em Brasília.
Já sobre o número de eventos promovidos pela Dirar, crescemos 33% em comparação a 2018, enquanto
em número de pessoas beneficiadas por tais encontros
aumentou 95% com relação a 2018. Este acréscimo surpreendente decorreu dos encontros para tratar de temas
novos e muito relevantes, por exemplo, terapias gênicas
e marco regulatório de IFAs, que contaram com a participação de público de outras cidades ou países através de transmissão on-line realizada pelo Sindusfarma.
Foram também realizadas mais de 25 pesquisas rápidas em nossos ambientes de Grupos de Trabalho, sobre os mais diversos temas, com mais de 550 respostas
recebidas. Além disso, iniciou-se ao longo de 2019 as
revisões de três manuais técnicos da Dirar, sendo eles:
• Manual de Boas Práticas de Comércio Exterior
• Manual de Atendimento ao Consumidor
• Manual para Registro de Medicamentos
Sem contar todas estas atividades, a Diretoria de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma participou em 2019
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de três eventos internacionais, sendo dois deles como
palestrante convidado. Foram eles:
1. DIA Latin America Regulatory Conference, realizado em Miami, em fevereiro.
2. Encontro Anual da International Society of Pharmacovigilance (ISoP), realizado em Bogotá, em outubro, onde o trabalho do Sindusfarma, elaborado pelo
Grupo de Trabalho de Farmacovigilância Regional
da entidade, estudou as regulamentações sobre Farmacovigilância dos países da América Latina, consolidando os requerimentos de 18 países e analisando o
impacto e os benefícios da harmonização de requerimentos entre esses países.
3. CPhI Worldwide, realizado em Frankfurt, em novembro, onde a Diretora de Assuntos Regulatório
fez parte da delegação Brasileira na maior feira da
cadeia industrial farmacêutica contribuindo com
folder em inglês que remetia, através de QR code,
ao novo marco regulatório de IFAs e um formulário
onde podiam ser incluidas as contribuições dos fabricantes internacionais de insumos paraa proposta
em consulta pública.
Por fim, especialmente com relação aos resultados
de projetos da Dirar, neste ano tivemos a satisfação de
ter concluído ou implementado, e participado de nove
importantes projetos de nossos grupos, os quais listamos abaixo:

Participação no Grupo de Trabalho de revisão da RDC
200/17 – Anvisa
O Sindusfarma possui assento neste GT Anvisa para discussão e proposta de um marco regulatório que contemple uma terceira via regulatória, a princípio designada
de via abreviada de desenvolvimento do medicamento,
para prever as inovações incrementais. Este GT tem um
prazo de seis meses para finalização dos trabalhos que
antecederão a consulta pública sobre o tema.

Participação no Grupo de Trabalho de revisão da RDC
71/09 e RDC 137/03 – Anvisa
O Sindusfarma, por meio da Dirar possui assento neste
GT, que tem como objetivo principal mapear e sugerir
alterações na regulamentação vigente que dispõe sobre
regras de rotulagem (RDC 71/09) e RDC 137/03. O foco
principal deste trabalho é a segurança dos pacientes e a
avaliação de impacto regulatório para sugerir regras de
transitoriedade e implementação de forma que atenda

Publicação de Paper e Poster do Grupo de Trabalho
Farmacovigilância Regional

Projeto: Adequação dos dossiês regulatórios ao
formato CTD

Com o título “Impact Of Divergences In Pharmacovigilance Regulatory Requirements In Latin America Countries”, este estudo conduzido por integrantes do GT
Farmacovigilância Regional, fez um comparativo entre
regulamentações de 18 países da América Latina, analisando o impacto e os benefícios da harmonização de
requerimentos entre esses países. O poster foi apresentado durante o encontro anual da International Society
of Pharmacovigilance (ISoP), realizado entre 26 a 29 de
outubro em Bogotá, na Colômbia, e que contou com a
presença de especialistas na área atuantes em toda a
América Latina.

Este é um dos principais projetos iniciados em 2019 que
terão continuidade em 2020. Com a inclusão da Anvisa no
Comitê Gestor da ICH em 2019, diversas ações relacionadas ao cumprimento dos acordos e prazos estabelecidos
pela Anvisa serão desenvolvidos pela Dirar-Sindusfarma.
Dentre eles destacamos a capacitação e orientação aos
associados para a adoção do formato CTD na submissão
dos dossiês de registro e pós-registro de medicamentos
e em trabalhos em parceria com a Anvisa para a elaboração de orientações claras e padronizadas que facilitarão
o processo de migração pelo setor regulado.

Assuntos Regulatórios

Dentre os países mencionados, a Colômbia foi escolhida para iniciar os testes de preenchimento da planilha.

Diretorias

os interesses de todos os envolvidos e possa ser cumprido pelo setor farmacêutico.

Projeto: Fortalecimento da Pesquisa Clínica no Brasil
Projeto: Planilha Relatório Periódico de Avaliação de
Benefício-Risco (RPBR)
A pedido da Gerência de Farmacovigilância da Anvisa,
o Sindusfarma, em parceria com a Abimip, desenvolveu
uma planilha baseada no formato do “Formulário para
Solicitação de MIP”, que avalia o enquadramento de um
medicamento como isento de prescrição, para servir de
base para o Relatório Periódico de Avaliação de Benefício-Risco (RPBR) afim de centralizandar as informações
e otimizar a análise por parte da Anvisa.

Pesquisa: Impacto da Lei Geral de Proteção de dados
para a Farmacovigilância
A pedido do Subgrupo de trabalho de Farmacovigilância do Sindusfarma, desenvolveu-se uma pesquisa para
mapear os questionamentos da área de farmacovigilância, a fim de identificar os impactos da Lei Geral de
Proteção de Dados nº 13.709/18 no setor farmacêutico,
estes questionamentos irão embasar a elaboração de
um Perguntas e Respostas pela jurídica em parceria ao
subgrupo já mencionado.

Projeto: Planilha de revisão das legislações aplicáveis
à Farmacovigilância (Latam)
Ferramenta para otimizar e simplificar a visualização
das legislações aplicáveis à Farmacovigilância no contexto de quatro países da América Latina, além de criar
a possibilidade de um banco de dados de legislações.

Ação proposta por membros do Grupo de Trabalho de
Pesquisa Clínica do Sindusfarma em parceria com COPEC/Anvisa, Conep e Ministério da Saúde para estabelecer frentes de aprimoramento e fortalecimento da Pesquisa Clínica no Brasil. O projeto inclui a publicação de
material orientativo, bem como a realização de eventos de cunho técnico para o setor regulado em 2020.

Projeto Monitoramento de Prazos Pesquisa Clínica
“Planilha DDCM”
Ferramenta para a avaliação dos prazos de anuência
em pesquisa clínica, regulatórios (Anvisa) e éticos (sistema Cep/Conep). Com princípio em 2016 a partir de
iniciativa dos integrantes do GT Pesquisa Clínica, este
projeto passou por uma melhoria tecnológica neste
ano a partir de uma semiautomatização do processo
de compilação e análise dos dados coletados. Com isso
será possível fornecer resultados às empresas e à sociedade de forma mais frequente, além de permitir que
as empresas que conduzem estudos clínicos no Brasil tenham acesso a informações estratégicas para as
suas atividades.
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 11.030
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 266
Total de Pessoas Beneficiadas: 11.296
*Além disso, foram mais de 120 pessoas beneficiadas em atendimentos individuais a empresas.
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Assuntos Técnicos e Inovação
DIRETOR

Jair Calixto*

A PR ESENTA ÇÃ O

R

eafirmando o compromisso firmado em 2018, a
Diretoria de Assuntos Técnicos e Inovação (Diati)
atuou no fortalecimento do papel do Sindusfarma como protagonista em propiciar aos seus mais de
400 associados, informações atualizadas e atividades relevantes que proporcionam o desenvolvimento cada vez
mais abrangente para o setor farmacêutico brasileiro.
Nesse ano, tivemos alguns destaques especiais:

1. Publicação do novo marco regulatório de Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte e
promoção de reuniões técnicas com a GGFIS para esclarecimentos aos associados, além das reuniões dos
grupos de trabalho e reuniões com entidades afins
para discussão do tema.
2. Realização de reuniões técnicas em conjunto com a
Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária
(GGFIS), referente ao novo marco regulatório de Boas
Práticas de Fabricação.
3. Publicação da nova regulamentação sobre Estudos de
Estabilidade de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA).
4. Ativa participação no Comitê Gestor do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e realização de
reuniões e eventos para tratar do tema Rastreabilidade de Medicamentos.
5. Atuação do grupo de Auditorias Compartilhadas do
Sindusfarma.
*Jair Calixto se desligou do Sindusfarma em março de 2020.
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6. Participação do Sindusfarma em frentes de trabalho
relacionados à Logística Reversa, atuando nos estados, municípios e no Ministério do Meio Ambiente.
Na área de Inovação realizamos alguns eventos, tais
como, “Impactos e Benefícios das Tecnologias Disruptivas e as Expectativas para a Indústria Farmacêutica”,
realizado em maio/2019 na sede da Anvisa e o evento
“Perspectivas de inovação através do ambiente de Startups na Área da Saúde”. Neste eventos contamos com
importantes parceiros como o Hospital Albert Einstein,
Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS),
ABStartups, ABDI, GAESI/USP, SIEMENS, Rockwell Automation, SAP, Janssen, NeoQuímica, entre outros, que
contribuíram com o sucesso desses eventos.
Na área de livros e manuais, publicamos os seguintes guias técnicos: Estrutura do Sistema da Qualidade
Aplicado à Indústria Farmacêutica, Guia Sindusfarma
de Qualificação de Fornecedores para Serviços na Nuvem, Fluxo para Avaliação de Impurezas Elementares
em Medicamentos e Diretrizes Gerais de Segurança para
a Cadeia Farmacêutica. Estas publicações estão disponíveis para download gratuito no site do Sindusfarma.
A seguir apresentamos um relato das diversas atividades desempenhadas pela DIATI, referente às consultas
públicas, reuniões técnicas, workshops, manuais técnicos, reuniões com ANVISA, grupos técnicos de trabalho
e reuniões com diversas entidades corporativas e governamentais, durante o ano de 2019. Boa leitura!
Jair Calixto

Destina-se também às empresas não associadas e
aos profissionais do mercado farmacêutico em geral,
provendo atualização de informações técnicas para a
indústria farmacêutica e, em alguns casos, para a indústria cosmética, de produtos para saúde e de suplementos alimentares.

O B JETIVO S

D E S CRI ÇÃO DAS ATI V I DAD E S

PÚB LICO -A LV O
Colaboradores das empresas associadas, das áreas de
Qualidade, Produção, Validação, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Produtos, Tecnologia, Projetos e
Inovação, Embalagem, Assuntos Regulatórios, Meio Ambiente, Suprimentos, Logística e Engenharia.

10/1 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 12

Assuntos Técnicos e Inovação

• Discutir as legislações que afetam a Indústria Farmacêutica nas áreas de qualidade, produção, desenvolvimento, projetos, meio ambiente, armazenagem
e transportes.
• Apresentar alternativas tecnológicas e inovadoras no
sentido de ampliar e modernizar as plataformas e
modelos de produção, desenvolvimento e de controle
de qualidade nas indústrias farmacêuticas.
• Propor elaboração de temas atuais de interesse ao
setor industrial farmacêutico baseado na legislação
inovadora e nas práticas operacionais das empresas,
visando à composição de linhas técnicas de apoio aos
profissionais farmacêuticos.
• Propor temas inovadores do ponto de vista técnico
para a viabilização de workshops internacionais a
serem apresentadas a todos os profissionais do setor
industrial farmacêutico.
• Auxiliar os associados do Sindicato, responder seus
questionamentos e dúvidas técnicas, de modo a contribuir com a melhora dos processos internos das empresas.
• Participar de eventos inerentes à área, obtendo informação e se antecipando a demandas futuras para
auxiliar as empresas em tais discussões.
• Organizar eventos e workshops internacionais para
atualização dos profissionais das empresas, relativamente aos assuntos técnico-regulatórios de interesse das empresas.
• Coordenar a organização do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade.
• Elaborar textos e livros técnico-regulatórios sobre os
temas que envolvem Qualidade, Produção, Meio ambiente, Logística e demais temas regulatórios relacionados com as questões técnicas da indústria.

Diretorias

Prover informações técnico-regulatórias aos associados,
relativas aos regulamentos nacionais e internacionais,
às Consultas Públicas e regulamentações publicadas,
bem como identificar os temas de interesse para atualização dos profissionais da indústria.

M ISSÃ O DO D E PA RTA ME NT O

21/1 Consulta Pública | Conselho Federal de Farmácia nº
07/2018, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na logística de importação/exportação, armazenagem, operador logístico, courier, transporte nos modais
terrestre, aéreo ou fluvial e demais agentes da cadeia
logística de medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 32

24/1 Plenária com Associados Sindusfarma
Número de pessoas beneficiadas: 84
30/1 Grupo de Trabalho | Defensivos Agrícolas e
Medicamentos Fitoterápicos
Número de pessoas beneficiadas: 11
31/1 Consulta Pública | Conselho Federal de Farmácia nº
07/2018, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na logística de importação/exportação, armazenagem, operador logístico, courier, transporte nos modais
terrestre, aéreo ou fluvial e demais agentes da cadeia
logística de medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 13

19/2 Reunião Técnica com a Gerência-Geral de
Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS/ANVISA)
Número de pessoas beneficiadas: 458
5/2 Palestra | Lei da Biodiversidade
Número de pessoas beneficiadas: 97
27/2 Treinamento Fornecedores do Prêmio
Sindusfarma Qualidade 2019
Número de pessoas beneficiadas: 109
1/2 Consultas Públicas de 20-12-2018 | nº 584 , que dispõe sobre o enquadramento de dispositivo médico
como de uso único ou reutilizável; nº 585, que dispõe
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sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos utilizados na assistência à saúde;
nº 586, que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da
Qualidade para Validação, Monitoramento e Controle
de Rotina dos Processos de Esterilização e Processos
automatizados de Limpeza e Desinfecção em serviços
de saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 16

5/2 Grupo de Trabalho | Piloto da Rastreabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 16
5/2 Grupo de Trabalho | ICH Q3D – Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 64
6/2 Consultas Públicas de 20-12-2018| nº 585 , que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos utilizados na assistência à saúde; nº
586, que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da Qualidade para Validação, Monitoramento e Controle de Rotina dos Processos de Esterilização e Processos automatizados de Limpeza e Desinfecção em serviços de saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 7

6/2 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 25

21/2 Consultas Públicas de 20-12-2018 | Nº 584 , que
dispõe sobre o enquadramento de dispositivo médico
como de uso único ou reutilizável; Nº 585 , que dispõe
sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos utilizados na assistência à saúde; Nº 586 ,
que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da Qualidade
para Validação, Monitoramento e Controle de Rotina dos
Processos de Esterilização e Processos automatizados de
Limpeza e Desinfecção em serviços de saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 5

21/2 Grupo de Trabalho | Boas Práticas de Fabricação
da PIC/S
Número de pessoas beneficiadas: 52
25/2 Treinamento | Auditores Prêmio Sindusfarma
Qualidade 2019
Número de pessoas beneficiadas: 18
26/2 Treinamento | Auditores Prêmio Sindusfarma
Qualidade 2019
Número de pessoas beneficiadas: 26

8/2 Grupo de Trabalho | Suprimentos
Número de pessoas beneficiadas: 16

26/2 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de
Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 12

11/2 Grupo de Trabalho | Tecnologia e Validação
Número de pessoas beneficiadas: 9

27/2 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 7

11/2 Grupo de Trabalho | Piloto da Rastreabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 14

28/2 Consulta Pública de 22-1-2019 | nº 599 , que estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da resolução que dispõe sobre o
Regulamento Técnico Mercosul sobre a lista positiva de
aditivos destinados à elaboração de materiais plásticos
e revestimentos poliméricos em contato com alimentos.
Número de pessoas beneficiadas: 3

13/2 Grupo de Trabalho | Caracterização de
Substâncias Químicas de Referência
Número de pessoas beneficiadas: 20
13/2 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 8
14/2 Grupo de Trabalho | Boas Práticas de Fabricação
da PIC/S
Número de pessoas beneficiadas: 80
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Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 11
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12/3 Grupo de Trabalho | Piloto da Rastreabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 35
A convite do Sindusfarma, o assessor da GGMON/Anvisa
Cristiano Gregis se reuniu com as entidades e empresas
participantes do piloto de rastreabilidade Anvisa para
prestar informações sobre o status do projeto.

18 e 19/3 Workshop | Gerenciamento e Controle de
Mudança e Investigação de Desvios
Número de pessoas beneficiadas: 73
1/3 Plenária com Associados Sindusfarma
Número de pessoas beneficiadas: 85

11/3 Treinamento | Fornecedores Inscritos no Prêmio
2019
Número de pessoas beneficiadas: 6
12/3 Grupo de Trabalho | ICH Q3D – Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 35
13/3 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 12
14/3 Grupo de Trabalho | Caracterização de
Substâncias Químicas de Referência
Número de pessoas beneficiadas: 11
15/3 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
Número de pessoas beneficiadas: 4
18/3 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 13
20/3 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 16
27/3 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 2
27/3 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de
Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 7

3/4 Grupo de Trabalho | ICH Q3D _ Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 28

Assuntos Técnicos e Inovação

11/3 Grupo de Trabalho | Defensivos Agrícolas e
Medicamentos Fitoterápicos
Número de pessoas beneficiadas: 15

29 e 30/4 Workshop | Conceitos e Regulação de RPP
(Revisão Periódica de Produtos)
Número de pessoas beneficiadas: 72

Diretorias

8/3 Grupo de Trabalho | Boas Práticas de Fabricação
da PIC/S
Número de pessoas beneficiadas: 45

8/4 Apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica
e Econômica do sistema de logística reversa de
medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso,
após o descarte pelo consumidor.
Número de pessoas beneficiadas: 227

4/4 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 19
5/4 Plenária com Associados Sindusfarma
Número de pessoas beneficiadas: 93
10/4 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 10
11/4 Grupo de Trabalho | Caracterização de
Substâncias Químicas de Referência
Número de pessoas beneficiadas: 11
12/4 Palestra | Conceitos de Termodinâmica e
Transmissão de Calor
Número de pessoas beneficiadas: 17
15/4 Grupo de Trabalho | Tecnologia & Validação
Número de pessoas beneficiadas: 10
24/4 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de
Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 11
24/4 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 13
26/4 Plenária com Associados Sindusfarma
Número de pessoas beneficiadas: 75
20/5 23ª Edição Prêmio Sindusfarma de Qualidade
Os melhores fornecedores e prestadores de serviço da
indústria farmacêutica, em 23 categorias, receberam o
Prêmio Sindusfarma de Qualidade em cerimônia realizada no Credicard Hall, em São Paulo. A jornalista Erica
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Reis foi a mestre de cerimônia. Foram selecionadas 67
empresas para a etapa final da 23ª edição do Prêmio.

16/5 Anvisa no Sindusfarma | Rastreabilidade de
Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 660
17/5 Workshop | Portaria 240, de 12 de março de 2019
– Produtos Controlados – Polícia Federal
Número de pessoas beneficiadas: 131
31/5 Workshop | Impactos e Benefícios das
Tecnologias Disruptivas e Expectativas para a Indústria
Farmacêutica
Número de pessoas beneficiadas: 104
3/5 Grupo de Trabalho | ICH Q3D – Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 24
7/5 Consulta Pública nº 637/19 | Liberação
Paramétrica Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 13
8/5 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 23
8/5 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 14
9/5 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 9
9/5 Grupo de Trabalho | Lei de Biodiversidade
Número de pessoas beneficiadas: 30
10/5 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
Número de pessoas beneficiadas: 5
10/5 Grupo de Trabalho | Suprimentos
Número de pessoas beneficiadas: 9
13/5 Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento
de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária
Número de pessoas beneficiadas: 40
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15/5 Grupo de Trabalho | Caracterização de
Substâncias Químicas de Referência
Número de pessoas beneficiadas: 7
16/5 Reunião com a Gerência-Geral de Monitoramento
de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GGMON) |
RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS
Número de pessoas beneficiadas: 660
17/5 Reunião Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da ANVISA | Apresentação das alterações
relacionadas à categorização de não conformidades de
estabelecimentos fabricantes de medicamentos e insumos farmacêuticos, de acordo com o POP-O-SNVS-014
Número de pessoas beneficiadas: 20

27/5 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
Número de pessoas beneficiadas: 4
28/5 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 8
28/5 Consulta Pública nº 653/2019 | Revisão do
Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 76
28/5 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 26
29/5 Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam análises em
produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária
Número de pessoas beneficiadas: 18

11/6 Reunião Gerência-Geral de Inspeção e
Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) | Revisão do
Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 1094
4/6 Consulta Pública nº 653/2019 | Revisão do
Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 55

6/6 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 20
6/6 Grupo de Trabalho | ICH Q3D – Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 20

13/6 Grupo de Trabalho | Tecnologia & Validação
Número de pessoas beneficiadas: 9
17/6 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 23

12/7 Grupo de Trabalho | Segurança da Cadeia
Número de pessoas beneficiadas: 6
17/7 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 10
18/7 Grupo de Trabalho | Produtos para Saúde
Número de pessoas beneficiadas: 8
24/7 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 6

25/6 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de
Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 8

8 e 9/8 Reunião Técnica com a Gerência-Geral de
Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) –
CP Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos e
Discussão POP-O-SNVS-014 e 015
Número de pessoas beneficiadas: 1241

26/6 Reunião | Revisão do Marco Regulatório de Boas
Práticas de Fabricação
Número de pessoas beneficiadas: 34

12 e 13/8 Workshop | Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem
Número de pessoas beneficiadas: 90

22 e 23/7 Workshop | Novos Instrumentos de Gestão
do Ciclo de Vida ICH Q12, QDB & PAT, PIC’s
Número de pessoas beneficiadas: 108

5/8 Grupo de Trabalho | Produtos Degradação
Número de pessoas beneficiadas: 7

3/7 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 39
4/7 Reunião Gerência de Laboratórios de Saúde
Pública | CP 632/2019
Número de pessoas beneficiadas: 96
4/7 Grupo de Trabalho | Lei de Biodiversidade
Número de pessoas beneficiadas: 16
10/7 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 9

Assuntos Técnicos e Inovação

12/6 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 16

11/7 Consulta Pública 653/2019 | Revisão do Marco
Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 26

Diretorias

7/6 Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam análises em
produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância
sanitária
Número de pessoas beneficiadas: 47

10/7 Grupo de Trabalho | Caracterização de
Substâncias Químicas de Referência
Número de pessoas beneficiadas: 9

9/8 Grupo de Trabalho | Suprimentos
Número de pessoas beneficiadas: 9
9/8 Grupo de Trabalho | Reprocessamento de Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 8
20/8 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 11
21/8 Grupo de Trabalho | Lei de Biodiversidade
Número de pessoas beneficiadas: 12
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22/8 Grupo de Trabalho | Tecnologia & Validação
Número de pessoas beneficiadas: 18
10/9 Workshop | Planejamento e incorporação dos
princípios do ICH Q11, na avaliação e tomada de
decisão no âmbito do desenvolvimento de novos
produtos (Sindusfarma & Teva)
Número de pessoas beneficiadas: 70
03/9 Consulta Pública | Marco Regulatório IFA – 688 e
689/2019
Número de pessoas beneficiadas: 40
03/9 Consulta Pública 685/2019 | Estabilidade de
Produtos Biológicos
Número de pessoas beneficiadas: 39

09/10 Grupo de Trabalho | Comitê Executivo de
Logística
Número de pessoas beneficiadas: 39
09/10 Workshop | Perspectiva de inovação através do
ambiente de Startups na área da saúde
Número de pessoas beneficiadas: 14
11/10 Grupo de Trabalho | Suprimentos
Número de pessoas beneficiadas: 7
11/10 Consulta Pública | Marco Regulatório IFA – 688
Número de pessoas beneficiadas: 16

05/9 Grupo de Trabalho | ICH Q3D – Impurezas
Elementares
Número de pessoas beneficiadas: 19

14/10 Grupo de Trabalho | Tecnologia & Validação
Número de pessoas beneficiadas: 7

10/9 Consulta Pública 39/2019 | Anatel (IoT)
Número de pessoas beneficiadas: 2

16/10 Grupo de Trabalho | Formulações Lipossomais
Número de pessoas beneficiadas: 14

11/9 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 49

21 e 22/10 Workshop | Projeto de construção, reforma
e expansão de Áreas Fabris e Comissionamento
Número de pessoas beneficiadas: 63

11/9 Grupo de Trabalho | Logística e Transporte
Número de pessoas beneficiadas: 19
16 e 17/9 Workshop | Atualização sobre a avaliação
das impurezas presentes em produtos, embalagens,
insumos ativos e excipientes
Número de pessoas beneficiadas: 96
23 a 26/9 Reunião Técnica com a Gerência-Geral de
Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) –
CP Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos e
Discussão POP-O-SNVS-014 e 015
Número de pessoas beneficiadas: 6952
03/10 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 27
08/10 Consulta Pública | Guia 25/2019 – RAL
Número de pessoas beneficiadas: 20
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produtos tópicos
Número de pessoas beneficiadas: 18
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22/10 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 21
28/10 Grupo de Trabalho | Benchmarking Cadeia do Frio
Número de pessoas beneficiadas: 15
31/10 Grupo de Trabalho | BPDA – 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 10
05/11 Palestra| Grupo Benchmarking Cadeia do Frio
entre as Indústrias Farmacêuticas
Número de pessoas beneficiadas: 47
07/11 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 27
07/11 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 12

08/11 Palestra | Regulação Mexicana de Boas Práticas
de Fabricação
Número de pessoas beneficiadas: 42

28/11 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade – Inter
Entidades
Número de pessoas beneficiadas: 10

13/11 Grupo de Trabalho | Comitê Executivo de
Logística
Número de pessoas beneficiadas: 55

28/11 Grupo de Trabalho | Formulações Lipossomais
Número de pessoas beneficiadas: 13

14/11 Grupo de Trabalho | Sistema de Qualidade
Farmacêutica
Número de pessoas beneficiadas: 60

04 e 05/12 Grupo de Trabalho | Auditorias
Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 102

18/11 Lançamento | Guias 31, 32 e 33
Número de pessoas beneficiadas: 34

05/12 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 10

19/11 Grupo de Trabalho | Auditorias Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 05

06/12 Lançamento | Prêmio Sindusfarma de Qualidade
2020
Número de pessoas beneficiadas: 84

21/11 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 6
25/11 Reunião | Termo de Compromisso Entidades
Número de pessoas beneficiadas: 10
25/11 Grupo de Trabalho | RDC 318/2019 – Estudo de
Estabilidade de Medicamentos e IFA
Número de pessoas beneficiadas: 13
26/11 Palestra | Soluções Inteligentes na Destinação
de Resíduos (Pirólise)
Número de pessoas beneficiadas: 36
27/11 Reunião Técnica com a Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) – com o objetivo de esclarecer as dúvidas do setor, relativas à Resolução que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos
(RDC nº 304/ 2019)
Número de pessoas beneficiadas: 112

Assuntos Técnicos e Inovação

03/12 Workshop Integridade de Dados
Número de pessoas beneficiadas: 96

Diretorias

DEZEMBRO

13/11 Grupo de Trabalho | Sistema da Qualidade
Farmacêutica
Número de pessoas beneficiadas: 55

10/12 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Número de pessoas beneficiadas: 11
12/12 Grupo de Trabalho | RDC 318/2019 – Estudo de
Estabilidade de Medicamentos e IFA
Número de pessoas beneficiadas: 13
12/12 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 12
16/12 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 13
19/12 Grupo de Trabalho | Desenvolvimento de
Produtos
Número de pessoas beneficiadas: 12
19/12 Grupo de Trabalho | BPDA – RDC 304/2019
Número de pessoas beneficiadas: 7

27/11 Consulta Pública 747/2019 | Proposta de Instrução Normativa-IN que estabelece os prazos para início
da transmissão de dados e definições para implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 94
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R ESULTA DO S O B T ID O S
Destaques
Grupo de Auditorias Compartilhadas do Sindusfarma
O Grupo de Auditorias Compartilhadas coordenado pelo
Sindusfarma foi um dos destaques do ano de 2019. As
empresas participantes do grupo realizam auditorias
em fornecedores nacionais e internacionais (excipientes, IFAs, materiais de embalagem, transportadoras e
outros prestadores de serviço) e compartilham entre as
vinte e seis empresas signatárias do acordo.
Esse trabalho trouxe inúmeros benefícios às empresas,
tais como: harmonização da abordagem para auditorias
em fornecedores a partir da adoção de um procedimento de trabalho padronizado; maior cobertura de fornecedores auditados em um menor espaço de tempo; maior
representatividade das empresas junto aos fornecedores; e redução do custo médio para realização de auditorias, especialmente para aquelas realizadas fora do Brasil.
Além dos benefícios para as indústrias farmacêuticas
participantes do grupo, podemos citar alguns benefícios
para os fornecedores auditados: redução no número de
auditorias; padronização dos requisitos, dos parâmetros
de não conformidades e do plano de ação; e maior entendimento das exigências e necessidades das empresas do grupo.
Como benefícios futuros, podemos citar: Implementação de acordos de qualidade e certificação de fornecedores (qualidade assegurada); fortalecimento da relação
Indústria – Fornecedor; e maior confiabilidade entre órgão regulador e setor regulado.
Seguem abaixo alguns indicadores.
Considerando o ano de 2019, o total de auditorias planejadas individualmente pelas 26 empresas do grupo somou 354 auditorias nacionais e 256 auditorias internacionais. Com o trabalho de compartilhamento, houve a
redução do número de auditorias executadas para 115 auditorias nacionais e 88 auditorias internacionais, ou seja,
uma redução de 67,5% e 65,6%, respectivamente. Em relação às economias geradas pelo grupo, houve uma economia de R$ 717.000,00 referente às auditorias nacionais
e R$ 2.520.000,00 referente às auditorias internacionais.
Portanto, as empresas participantes do grupo economizaram em 2019 o montante de R$ 3.237.000,00. Estes números reafirmam os benefícios descritos anteriormente.

Boas Práticas de Fabricação
No ano de 2019, a Diretoria de Assuntos Técnicos e Inovação (Diati) teve a oportunidade de trabalhar em parceria
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Auditorias nacionais e internacionais realizadas
pelo grupo em 2018 e 2019
287

197

90

Auditorias
nacionais

Auditorias
internacionais

Total

Dados extraídos em 19 de dezembro de 2019.

Status dos fornecedores auditados conforme
relatórios concluídos
228

198

22
8

Satisfatório

Em exigência

Dados extraídos em 19 de dezembro de 2019.

Insatisfatório

Total

Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem
e Transporte

Atendimentos

O novo marco regulatório de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – Resolução-RDC nº 304, de 17 de

Assuntos Técnicos e Inovação

setembro de 2019 – foi finalizado este ano com sua publicação em setembro de 2019. A nova regulamentação
modernizou o aspecto do transporte e distribuição de
medicamentos no Brasil, aprimorando o controle de medicamentos na logística farmacêutica.
Com ênfase no estabelecimento de um Sistema de
Gestão da Qualidade (com destaque para documentação, reclamações, recolhimento, devoluções, auto inspeções, qualificações e validações) e no monitoramento da temperatura pelas empresas transportadoras e
distribuidoras durante o transporte e distribuição, a
nova resolução foca na manutenção da qualidade e
segurança dos medicamentos por toda a cadeia farmacêutica.

Diretorias

com a Anvisa, para publicação do novo marco regulatório de Boas Práticas de Fabricação (BPF). O desafio foi lançado pela Anvisa em Janeiro de 2019 e em oito meses de
trabalho intenso, pudemos contribuir com a organização
de palestras técnicas, a disseminação do conhecimento e
principalmente com a aproximação da Agência Regulatória e o setor regulado. O objetivo do trabalho realizado foi
atualizar o marco regulatório com base nos Guias de Boas
Práticas de Fabricação do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/s), por se tratar da referência internacional mais atualizada e utilizada mundialmente.
Considerando as reuniões e eventos realizados sobre
o tema, totalizamos 59 horas de trabalho com alcance de
mais de 9.000 participantes presenciais e pela internet.

Foi realizado o atendimento de 716 solicitações de Declaração e 166 reuniões com nossos Associados, Entidades
e Empresas Nacionais e Internacionais.

PANORAMA DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS E INOVAÇÃO
Ações em conjunto com as entidades do setor
Nº Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

08/jan

Reunião | Logística de Operação para avaliação da Consulta Pública referente à Portaria nº 421, de 12 de novembro de 2018,
Ministério do Meio Ambiente.

12

14/jan

Reunião | Avaliação da Consulta Pública referente à Portaria nº 421, de 12 de novembro de 2018, Ministério do Meio Ambiente.

13

01/fev

Logística Reversa – Interfarma

4

06/fev

Reunião | Entidade e Quarta Diretoria Anvisa – Logística Reversa Correios

10

22/fev

Reunião | Logística Reversa – EVTE – KPMG

10

25/fev

Reunião | Logística Reversa – Universidade Anhembi Morumbi

5

18/mar

Reunião de Alinhamento | Audiência MMA

5

21/mar

Reunião | Consulta Pública Ministério do Meio Ambiente – Implementação de Sistema de Logística Reversa de Medicamentos
Descartados pelo Consumidor

2

08/abr

Apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares,
vencidos ou em desuso, após o descarte pelo consumidor.

227

06/set

Reunião | Alinhamento Logística Reversa – Entidades

6

11/set

Reunião | Logística Reversa – Paraná

8

07/out

Reunião | Logística Reversa – Paraná

13

Total

315

Relatório anual de atividades 2019

63

Eventos com a Anvisa
Nº Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

Anvisa

19/fev

Reunião Técnica com a Gerência-Geral de Inspeção e
Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa)

Ronaldo Gomes e equipe

458

16/mai

Reunião com a Gerência-Geral de Monitoramento de
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GGMON/Anvisa) |
RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS

Cristiano Gregis, Vitor Curado

660

11/jun

Reunião Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária
(GGFIS/Anvisa) | Revisão do Marco Regulatório de Boas
Práticas de Fabricação de Medicamentos

Ronaldo Gomes e equipe

1097

17/mai

Experience With Implementation of ICH Q3D From The
BFARM’S Point of View

04/jul

Reunião Gerência de Laboratórios de Saúde Pública – CP
632/2019

Nélio Cézar de Aquino

08/ago

Reunião Técnica com a Gerência-Geral de Inspeção e
Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) – CP Boas Práticas de
Fabricação de Medicamentos e Discussão POP-O-SNVS-014
e 015

Ronaldo Gomes e equipe

1241

09/ago

Reunião Técnica com a Gerência-Geral de Inspeção e
Fiscalização Sanitária (GGFIS/Anvisa) e entidades – CP Boas
Práticas de Fabricação de Medicamentos e Discussão POP-OSNVS-014 e 015

Ronaldo Gomes e equipe

26

23 a 26/Set

I Encontro de boas práticas de fabricação da indústria
farmacêutica

Ronaldo Gomes e equipe

6952

27/set

Reunião Técnica RDC 304/2019

Ronaldo Gomes e equipe

112

20

Total

96

10550

Palestras
Título

Palestrantes

05/fev

Lei da Biodiversidade

Francine / Fabrício Soler

97

12/abr

Conceitos de Termodinâmica e Transmissão de Calor

Wili Colozza Hoffmann

17

05/nov

Grupo de Benchmarking Cadeia do Frio entre as Indústrias
farmacêuticas

GT Benchmarking

47

08/nov

Regulação Mexicana de Boas Práticas de Fabricação

Elizabeth Martínez Flores – Grupo Terra Farma

42

26/nov

Soluções Inteligentes na Destinação de Resíduos (Pirólise)

Carlos Silva Filho / Marcelo Lacerda Patricia Iglecias /
Fabrício Soler Eduardo Alex Barbin Barbosa

36

Total

64

Nº Pessoas
Beneficiadas

Data

S I N D U S FA R M A

114

Consultas Públicas
Nº Pessoas
Beneficiadas

21/jan

Conselho Federal de Farmácia nº 07/2018, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na logística de importação/
exportação, armazenagem, operador logístico, courier, transporte nos modais terrestre, aéreo ou fluvial e demais agentes da
cadeia logística de medicamentos.

32

31/jan

Conselho Federal de Farmácia nº 07/2018, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na logística de importação/
exportação, armazenagem, operador logístico, courier, transporte nos modais terrestre, aéreo ou fluvial e demais agentes da
cadeia logística de medicamentos.

13

01/fev

Consultas Públicas de 20-12-2018 | Nº 584, que dispõe sobre o enquadramento de dispositivo médico como de uso único
ou reutilizável; nº 585, que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos utilizados na
assistência à saúde; Nº 586, que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da Qualidade para Validação, Monitoramento e Controle
de Rotina dos Processos de Esterilização e Processos automatizados de Limpeza e Desinfecção em serviços de saúde.

16

06/fev

Consultas Públicas de 20-12-2018 | Nº 585, que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de
Produtos utilizados na assistência à saúde; nº 586, que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da Qualidade para Validação,
Monitoramento e Controle de Rotina dos Processos de Esterilização e Processos automatizados de Limpeza e Desinfecção em
serviços de saúde.

7

22/fev

Consultas Públicas de 20-12-2018 | nº 585, que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas para o Processamento de
Produtos utilizados na assistência à saúde; nº 586, que dispõe sobre as Diretrizes de Garantia da Qualidade para Validação,
Monitoramento e Controle de Rotina dos Processos de Esterilização e Processos automatizados de Limpeza e Desinfecção em
serviços de saúde.

5

28/fev

Consulta Pública de 22-1-2019 | nº 599, que estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões
ao texto da resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre a lista positiva de aditivos destinados à
elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com alimentos.

3

07/mai

Consulta Pública nº 637/19 | Liberação Paramétrica Produtos para Saúde

13

13/mai

Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios
analíticos que realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária

40

28/mai

Consulta Pública nº 653/2019 | Revisão do Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos

76

29/mai

Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios
analíticos que realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária

18

07/jun

Consulta Pública nº 632/2019 | Estabelece os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios
analíticos que realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária

47

04/jun

Consulta Pública nº 653/2019 | Revisão do Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos

55

11/jul

Consulta Pública nº 653/2019 | Revisão do Marco Regulatório de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos

35

03/set

Consulta Pública nº 688 e 689/2019 |Marco Regulatório IFA

40

03/set

Consulta Pública nº 685/2019 | Estabilidade de Produtos Biológicos

39

10/set

Consulta Pública nº 39/2019 | Anatel IoT

2

18/set

Consulta Pública nº 685/2019 | Estabilidade de Produtos Biológicos

19

08/out

Consulta Pública Guia 25/2019 | RAL

20

08/out

Consulta Pública Guia 20/2019 |Registro de produtos tópicos

18

11/out

Consulta Pública nº 688/2018 | CBPF IFA

16

27/nov

Consulta Pública nº 747/2019 | Rastreabilidade

94

Total

608
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Assuntos Técnicos e Inovação

Título

Diretorias

Data

65

Grupos de Trabalho
Nº Pessoas
Beneficiadas

Título
Auditorias Compartilhadas

359

Caracterização de Substâncias Químicas de Referência

58

Defensivos Agrícolas e Medicamentos Fitoterápicos

26

ICH Q3D – Impurezas Elementares

190

Lei Biodiversidade

58

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

182

Meio Ambiente e Sustentabilidade + Revisão do livro Gerenciamento de Resíduos

135

PIC/S

177

Produtos Degradação

7

Produtos para Saúde

30

Rastreabilidade

89

Reprocessamento de Produtos

54

Segurança da Cadeia

19

Suprimentos

48

Tecnologia & Validação

53

Lipossomais

27

Produtos Legados x Ciclo de Vida

60

Subgrupo Desenvolvimento de Produtos

12

Subgrupo BPDA – RDC nº 304

80

Total

1.664

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

Plenárias com associados do Sindusfarma
Mês

66

Nº Pessoas
Beneficiadas

Janeiro

84

Fevereiro

85

Março

93

Abril

75

Maio

73

Junho

65

Julho

65

Agosto

92

Setembro

65

Outubro

67

Novembro

69

Total

833
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Nº Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

11/fev

Reunião de Alinhamento para Treinamento
de Fornecedores

4

25/fev

Treinamento | Auditores Prêmio
Sindusfarma Qualidade 2019

18

26/fev

Treinamento | Auditores Prêmio
Sindusfarma Qualidade 2019

26

27/fev

Treinamento | Fornecedores Inscritos no
Prêmio 2019

109

11/mar

Treinamento | Fornecedores Inscritos no
Prêmio 2019

6

06/dez

Lançamento | Prêmio Sindusfarma de
Qualidade 2020

84

TOTAL

247

Workshops
Nº Pessoas
Beneficiadas

18 e 19-3

Gerenciamento e Controle de Mudança e Investigação de Desvios

73

29 e 30-4

Conceitos e Regulação de RPP (Revisão Periódica de Produtos)

72

17/mai

Portaria 240, de 12 de março de 2019 – Produtos Controlados – Polícia Federal

131

31/mai

Impactos e Benefícios das Tecnologias Disruptivas e Expectativas para a Indústria Farmacêutica

104

22 e 23-7

Novos Instrumentos de Gestão do Ciclo de Vida ICH Q12, QDB & PAT, PIC’s

108

12 e 13-8

Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem

90

10/set

Planejamento e Incorporação dos Princípios do ICH Q11, na avaliação e tomada de decisão no âmbito do Desenvolvimento
de Novos Produtos (Sindusfarma & TEVA)

70

16 e 17-9

Atualização sobre a avaliação das impurezas presentes em produtos, embalagens, insumos ativos e excipientes

96

09/out

Perspectiva de Inovação através do ambiente de Startups na área da saúde

14

21 e 22-10

Projeto e construção, reforma e expansão de Áreas Fabris e Comissionamento

63

03/dez

Integridade de Dados

96

Total

917

Assuntos Técnicos e Inovação

Título

Diretorias

Data

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 15.541
Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 612
Total de Pessoas Beneficiadas: 16.153
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Mercado e Assuntos Jurídicos
DIRETOR

Bruno Cesar Almeida de Abreu

A PR ESENTA ÇÃ O

O

presente relatório refere-se às principais atividades desenvolvidas pela Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos no exercício de 2019.
Contém informações qualitativas e quantitativas,
como também a abordagem das ações desenvolvidas
junto aos entes de governo e aos profissionais das empresas associadas ao Sindusfarma.
Descreve os seminários, workshops e treinamentos
realizados, cujo objetivo fundamental foi o de levar aos
profissionais da área fiscal, tributária, trabalhista, e econômica informações atualizadas e esclarecimentos sobre a forma de implementá-las nas empresas.
Aponta, de forma sumária, os pleitos que foram elaborados e levados aos entes de Governo, tanto na esfera
federal como nas estaduais.
Destaca ainda, as demandas levadas aos órgãos do
Poder Judiciário e a realização dos trabalhos institucionais na defesa dos interesses dos associados.
O conhecimento e acompanhamento tanto da regulamentação econômica do setor de medicamentos,
como da legislação tributária, trabalhista e de toda a
movimentação que envolve a área de atuação da Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos, tornaram-se um
diferencial importante, colocando o Sindusfarma como
a mais importante Entidade representativa do setor farmacêutico no Brasil.
Ao final, registra-se a imprescindível participação dos
profissionais das áreas técnicas das empresas associa-
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das, no trabalho que desenvolveram, especialmente nos
Grupos Temáticos de Tributos, Comissão de Economia,
Jurídico Estratégico, Jurídico-Trabalhista, Compliance e
Doenças Raras e Negligenciadas e, claro, o apoio absoluto e competente da equipe técnica desta Diretoria, sem
o qual nada seria possível.
Bruno Cesar Almeida de Abreu

M I S S ÃO D O D E PARTAM E N TO
Formar e divulgar os números que compõem o perfil da
indústria farmacêutica, sempre atualizados e disponíveis na forma de gráficos e tabelas estatísticas que contemplam informações que se referem direta ou indiretamente às atividades do setor.
A interlocução com os entes de governo, em todos
os níveis, é outra tarefa desenvolvida com persistência
pela Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos, em assuntos como Substituição Tributária, Convênios ICMS,
Impostos Federais, Resoluções da CMED, entre outros.
Também faz parte de suas atribuições, auxiliar as empresas associadas na solução de problemas que envolvam preço, relatórios de comercialização para reajuste
de 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.
Encontra-se no departamento a coordenação da área
de compliance do Sindusfarma, sendo seu Diretor seu

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

PÚB LICO -A LV O
Profissionais das áreas de Economia, Jurídico, Finanças,
Tributos, Farmacoeconomia.

DESCR IÇÃ O DA S AT IV IDA D E S
JAN E IRO

17/01 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 42
FE VE RE IRO

04/02 Seminário: Compliance e Criminal Compliance
Compliance e Criminal Compliance são temas atuais ou
“temas da moda”, mas, por outro lado, trazem muitas
dúvidas e incertezas. E este seminário trouxe as perspectivas de como serão as suas aplicações no cenário
brasileiro.
Número de pessoas beneficiadas: 38

07/02 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 26
13/02 Grupo de Trabalho Estratégico de Compliance
Número de pessoas beneficiadas: 35
18/02 Comitê Estratégico Jurídico
Número de pessoas beneficiadas: 11

25/02 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 28
27/02 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 36
MARÇO

Mercado e Assuntos Jurídicos

O B JETIVO S

21/02 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 56

Diretorias

Compliance Officer. Para tanto, coordena internamente o recebimento de denúncias, comunicações e sujestões afetas ao assunto, e assessora o Conselho de Ética,
ligado à Diretoria.
Por fim, coordena e supervisiona a área Jurídica, em
todos os assuntos ligados à área, inclusive no acompanhamento da atualização da legislação afeta, demandas advindas do Ministério Público, Poder Judiciário, Ministério do Trabalho e Emprego, entre outras, além das
questões referentes à Saúde e Segurança do Trabalho,
às Negociações Coletivas e às relacionadas a Recursos
Humanos.

14/03 Reunião com o Secretário Executivo da SCMED
– Ricardo Santana
Número de pessoas beneficiadas: 35
14/03 Workshop: Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)
Este workshop teve como objetivo debater o conteúdo e os
principais impactos, no cenário corporativo, da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, publicada em 15/08/2018,
e as medidas que as empresas deverão adotar para a coleta e o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas,
a partir da entrada em vigor da Lei, em agosto de 2020.
Ministrado por: Bruno Henrique Coutinho de Aguiar;
Paula Corina Santone Carajelescov; Ligia Azevedo Ribeiro; Mariana Amorim Arruda; Felipe Leoni Carteiro Leite Moreira (Rayes & Fagundes Advogados Associados).
Número de pessoas beneficiadas: 87

19/03 Reunião com Denizar Vianna – Secretário SCTIE
Número de pessoas beneficiadas: 57
21/03 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 25
21/03 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 41
27/03 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 27
28/03 Reunião do Subgrupo de Judicialização
Número de pessoas beneficiadas: 12
ABRIL

03/04 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 13
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16/04 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 26
18/04 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 58
23/04 Grupo de Trabalho Estratégico de Compliance
Número de pessoas beneficiadas: 20
24/04 Workshop: Atualização Tributária na Indústria
Farmacêutica
Este workshop teve como objetivo mostrar claramente
as atividades que impactam os profissionais que atuam
em áreas administrativas das indústrias farmacêuticas
este programa integra, de maneira didática, conhecimento básico de contabilidade e tributos aplicados ao
setor industrial farmacêutico.
Ministrado por: Bruno Henrique Coutinho de Aguiar
(Rayes e Fagundes Advogados Associados) e Marcello
Coria Massaini (controller na União Química Farmacêutica Nacional).
Número de pessoas beneficiadas: 40

24/04 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 24
25/04 Workshop: Classificação Fiscal
Este workshop teve como objetivo transmitir o conhecimento das rotinas básicas de classificação fiscal de mercadorias, possibilitando ao profissional obter as informações necessárias para classificar uma mercadoria e
auxiliando-o na análise de seu dia a dia e na aplicação
adequada da legislação nos principais procedimentos
que envolvam suas rotinas.
Ministrado por: Daniela Floriano (Rayes & Fagundes
Advogados Associados) e Roberto Raya – (RayaConsult
Engenharia e Avaliações).
Número de pessoas beneficiadas: 33
M AIO

13/05 Evento: Resolução de Controvérsias –
Arbitragem e Judiciário no momento atual.
Este evento teve como objetivo a abordagem dos principais pontos relacionados à Arbitragem, sua relevância
para o setor empresarial e a relação entre o Juízo Arbitral e Poder Judiciário.
Ministrado por: Alexandre Alves Lazzarini (Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e Profes-
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sor da Faculdade de Direito Mackenzie); Nelson Nery
Junior (Prof. PUC-SP); Eleonora Coelho (Árbitro e Presidente da CAM-CCBC)
Mediador: Ruy Janoni Dourado (Árbitro e Conselheiro da OAB/SP)
Número de pessoas beneficiadas: 18

16/05 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 58
17/05 Apresentação do novo sistema SAMMED
Número de pessoas beneficiadas: 120
20/05 Comitê Estratégico Jurídico
Número de pessoas beneficiadas: 18
21/05 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 34
23/05 Workshop: Gestão Operacional de Compliance e
seus desafios
Este workshop teve como objetivo compartilhar conhecimento teórico e prático acerca da implementação de
Programas de Integridade, trazendo para a discussão
mecanismos de boas práticas existentes em outros setores econômicos e seu diálogo com o setor industrial
farmacêutico.
Ministrante: André Castro Carvalho (Pós-doutor no
Massachusetts Institute of Technology (2016). É Bacharel, Mestre, Doutor e Pós-Doutor (2018) em Direito pela
Universidade de São Paulo, tendo em sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014 como a
melhor tese de doutorado em Direito de 2013 no país).
Número de pessoas beneficiadas: 57

28/05 Workshop: Benefícios Fiscais à Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) no Brasil.
Este workshop teve como objetivo a realização de benchmarking de melhores práticas da indústria farmacêutica no aproveitamento do incentivo fiscal à pesquisa
e desenvolvimento. Análise da legislação atual, direito comparado e proposta de reforma da Lei do Bem de
modo a atrair maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Compartilhar a experiência do
MCTIC, das empresas e de especialistas no tema.
Ministrantes: Prof. Dr. Jorge Mario Campagnolo (Diretor do Departamento de Tecnologias Estruturantes
– Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)); Dr. Aristóteles Moreira Filho (Mes-

tre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Luís Felipe de Jesus
Vidal (Gerente de Contabilidade na Biolab Farmacêutica.); Gustavo Pagliuso Machado (Gerente Tributário
da AstraZeneca).
Número de pessoas beneficiadas: 72

JU N HO

13/06 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 47
24/06 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 28
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12/06 Grupo de Trabalho Estratégico de Compliance
Número de pessoas beneficiadas: 30

Diretorias

29/05 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 23

aprovação em todas as contas públicas. No campo político, discussão sobre qual é o ambiente no Congresso
para a aprovação dessa reforma, quem são os principais atores e qual a previsão de quando poderá ocorrer.
Ministrantes: Fabio Zaclis (Sócio e gestor da Propel Investimentos); Marcos Vinícius de Campos (Advogado e
doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da USP e Mestre em Administração de Empresas pela
FGV e pela École Superiéure des Scienses Economiques
et Commerciales, na França); Mediador: Pedro Zanotta
Número de pessoas beneficiadas: 25
J U L HO

18/07 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 72
25/07 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 29
AGOS T O

25/06 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 15

05/08 Seminário: Atuação da ANVISA na análise de
impacto regulatório – AIR

27/06 Workshop: Aspectos Econômicos e Políticos da
Reforma da Previdência.

Em 2019, a Anvisa e a CMED pretendiam alterar duas
normas de suma importância para o setor farmacêutico
e ambas são precedidas por Análise de Impacto regulatório (AIR), de acordo com as diretrizes da Casa Civil e
do novo modelo regulatório da Anvisa. Tendo em vista
a eminência da revisão da Resolução CMED nº2/2004 e
do novo marco regulatório de IFA, este Seminário teve
como objetivo discutir ambos os casos.
A Avaliação de Impacto Regulatório – AIR, é um dos
principais instrumentos voltados à melhoria da qualidade regulatória, uma vez que contribui para os reguladores optarem por ações efetivas, eficazes e eficientes.
A AIR consiste num processo sistemático baseado em
evidências que busca avaliar os possíveis impactos das
alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos.
Ministrantes: Flávio Saab (Gerente de Análise de Impacto Regulatório – Gerência-Geral de Regulamentação
e Boas Práticas Regulatórias – GGREG); Marcela Pontes
do Amaral – CMED).
Número de pessoas beneficiadas: 141

Este workshop teve como objetivo a análise econômica e política da reforma da previdência. Em relação aos
aspectos econômicos, ênfase na sua efetiva necessidade, com foco sobre os impactos da aprovação e da não

14/08 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 18

26/06 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 23
26/06 Workshop: Aspectos Jurídicos e Técnicos para
atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.
Este workshop teve como objetivo apresentar o cenário atual após a alteração legislativa da LGPD, quais as
perspectivas e aplicações para o setor farmacêutico. Foi
abordado também o aspecto técnico com a apresentação de cases da implementação da GDPR e importância do mapeamento do processo, segurança dos dados
e ferramentas/soluções disponíveis hoje no mercado.
Ministrante: Fernando Santiago é Délégué à la Protection des Données (DPO), junto à Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés – CNIL, na França, representando empresas brasileiras junto à referida agência.
Número de pessoas beneficiadas: 58
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15/08 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 65

25/09 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 23

20/08 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 15

OU T U BRO

20/08 Comitê Estratégico Jurídico
Número de pessoas beneficiadas: 25

02/10 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 12

27/08 Workshop: Análise de Margens & Impostos para
comercialização de produtos farmacêuticos – 1ª Turma

15/10 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 25

Este workshop teve como objetivo abordar de forma direta e prática as principais normas fiscais envolvidas na
comercialização de produtos farmacêuticos em âmbito
nacional bem como o cálculo da margem de contribuição nas cadeias de distribuição.
Ministrante: Nelson Bruxellas Beltrame (Professor da
FIEA e da FIPECAFI em cursos de MBA e Pós-Graduação
e educação executiva. Especialista em Custos, Pricing,
Eng. Tributária e Logística Integrada.).
Número de pessoas beneficiadas: 25

29/08 Café da Manhã – Reforma Tributária
Este encontro teve como objetivo expor a visão do Centro de Cidadania Fiscal a respeito do Projeto de Reforma
Tributária em trâmite no Congresso Nacional.
Ministrantes: Eurico Narcos Diniz de Santi (Sócio-fundador da Eurico Santi Advogados; Professor da Escola de
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas); Lina
Santin Cooke (Sócia da Eurico Santi Advogados e Master of Laws em Direito Tributário (2010) pelo Instituto
de Ensino e Pesquisa (Insper).
Número de pessoas beneficiadas: 70
SE T E M BRO

02/09 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 18
12/09 Apresentação sistema SAMMED – Dados
detalhados 1º semestre 2019
Número de pessoas beneficiadas: 121
19/09 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 45
19/09 Reunião conjunta do Grupo de Trabalho de
Doenças raras e Comissão de economia
Número de pessoas beneficiadas: 47
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17/10 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 53
17/10 Grupo de Trabalho Estratégico de Compliance
Número de pessoas beneficiadas: 17
23 e 24/10 Fórum Terapias Gênicas / Avançadas:
Geração de valor na jornada do paciente e do sistema
de saúde
Este Fórum foi realizado no Auditório da Anvisa e teve
como objetivo fundamentar a discussão com agentes
governamentais sobre o registro e precificação no Brasil, de terapias gênicas e terapias avançadas. Participaram representantes de agentes governamentais (Anvisa, CMED, SCTIE, Conitec, DEGITS, UnB, CTNBio, entre
outros), área médica, Secretaria da Saúde.
Participantes do Programa: Novartis; Janssen; Sarepta; BioMarin, Orphan Drugs Consulting (ODC), Ultragenyx Pharmaceutical.
Número de pessoas beneficiadas: 161 presenciais e 788 on-line.

29/10 Workshop: Análise de Margens & Impostos para
comercialização de produtos farmacêuticos – 2ª Turma.
Este workshop teve como objetivo abordar de forma direta e prática as principais normas fiscais envolvidas na
comercialização de produtos farmacêuticos em âmbito
nacional bem como o cálculo da margem de contribuição nas cadeias de distribuição.
Ministrante: Nelson Bruxellas Beltrame (Professor da
FIEA e da FIPECAFI em cursos de MBA e Pós-Graduação
e educação executiva. Especialista em Custos, Pricing,
Eng. Tributária e Logística Integrada.).
Número de pessoas beneficiadas: 12

30/10 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 25

N OVE M BRO

05/11 Comitê Estratégico Jurídico
Número de pessoas beneficiadas: 15

Este workshop teve como objetivo apresentar o atual
cenário eletrônico das fiscalizações tributárias, apontando as legislações e os procedimentos adotados
quando do início de uma fiscalização e identificando
os direitos e os deveres assegurados ao Contribuinte,
assim como a adequada condução das tratativas no
período fiscalizatório.
Ministrante: Daniela Floriano – Sócia do Rayes & Fagundes Advogados Associados (Atuação: Contencioso
Tributário e Professora dos Cursos de Pós-Graduação do
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), com 18
de experiência na área).
Número de pessoas beneficiadas: 11

19/11 Comissão de Economia
Número de pessoas beneficiadas: 34
21/11 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 43
27/11 Grupo de Trabalho Jurídico Trabalhista
Número de pessoas beneficiadas: 21
D E Z E M BRO

12/12 Grupo de Trabalho de Tributos
Número de pessoas beneficiadas: 24
16/12 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 18

Mercado e Assuntos Jurídicos

18/11 Workshop: Fiscalização Tributária e o cenário
eletrônico.

• Ofício encaminhado à CNI – Confederação Nacional
da Indústria, com proposta de alteração no Projeto
de Lei Complementar – PLP nº 83, de 2019 Isenção do
ICMS para medicamentos de uso humano e para medicamentos de uso animal.
• Ofício encaminhado à SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (em conjunto com demais
Entidades: Febrafar, Interfarma, Sincofarma, Abafarma, ABCFarma, Assifarma, Abrafarma e PróGenéricos
e Grupo FarmaBrasil), com proposta de alteração da
Legislação Tributária – ICMS, sobre medicamentos
no Estado de São Paulo.
• Ofício encaminhado ao Ministério da Saúde – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,
pleiteando atualização / inclusão de medicamentos
no Anexo único do Convênio ICMS 162/94, que concede isenção do ICMS nas operações com medicamentos destinados ao tratamento do câncer.
• Ofício encaminhado ao CCIF – Centro de Cidadania
Fiscal, com elaboração de documento contendo as sugestões da Indústria Farmacêutica para a PEC 45-2019.

Diretorias

06/11 Grupo de Trabalho de Doenças Raras e
Negligenciadas
Número de pessoas beneficiadas: 16

OF Í CI OS E L ABORAD OS E M 2019

GR U P OS D E TRABAL HOS E COM I S S ÕE S
Comissão de Economia

291 participantes

Grupo de Trabalho de Tributos

604 participantes

Grupo de Trabalho Doenças Raras e Negligenciadas

165 participantes

Jurídico Trabalhista

220 participantes

Grupo de Trabalho de Compliance

102 participantes

Comitê Estratégico Jurídico

69 participantes

RE S U LTAD OS OBTI D OS
Como descrito neste relatório, o ano de 2019 foi bastante
produtivo para as atividades da Diretoria de Mercado e
Assuntos Jurídicos.
O maior desafio foi a ampliação de seus resultados
qualitativos e quantitativos, mantendo, no mínimo, a
qualidade dos serviços prestados às empresas associadas, a confiabilidade e atualidade das informações disponibilizadas, a promoção dos eventos, como também
poder traduzir em pleitos os anseios de nossa coletividade de uma forma geral.
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NÚMER O DE P E S S OA S B E NE FIC IA DA S
No ano de 2019, a Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos, com a realização de seus eventos, Seminários,
Workshops, Reuniões de Grupos de Trabalho, Comissões,
entre outros, beneficiou o total de 2.576 pessoas que estiveram presentes. O gráfico seguinte traz uma comparação para o período de 2007 a 2019.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 2497
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 121
Total de Pessoas Beneficiadas: 2618

Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos – Número total de participantes nos eventos/reuniões
Período: 2008 a 2019
2.618

1.949

1.536
1.424

1.396
1.311
1.187

1.060

786

919

852

628

2008

2009
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Fonte: Livro de presença Sindusfarma • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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2014
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Diretorias
Relações Sindicais Trabalhistas

Relações Sindicais Trabalhistas
GERENTE

Arnaldo Pedace

A PR ESENTA ÇÃ O

N

este relatório vocês irão encontrar as principais
ações e atividades desenvolvidas pela Área Sindical Trabalhista durante o ano de 2019 como:
Palestras; Reuniões Plenárias, Workshops, Negociações
Coletivas de Trabalho, Seminários de Gestão de Saúde e
Segurança no Trabalho, Acompanhamento do Processo
de Inclusão de PCDs, PAP – Programa de Apoio Profissional, XIII Jogos Sindusfarma.
O ano de 2019 continuou sendo de muitos desafios,
destacamos a continuidade das discussões sobre a implantação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social). Sendo que a sua primeira fase foi implementada
no país em janeiro de 2018 e o novo cronograma prevê
que o projeto estará totalmente concluído a partir de julho de 2021. O eSocial será a nova forma de prestação de
informações do mundo do trabalho ao governo federal
que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica,
Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal, que
entrará em vigor no Brasil. Foram realizadas em 2013 –
2 reuniões, 2014 – 5 reuniões, em 2015 – 3 reuniões, 2016
– 6 reuniões, 2017 – 8 reuniões, 2018 – 8 reuniões e 2019
mais 6 reuniões, sendo também enviado diversas informações e notícias aos associados.
Não podemos deixar de mencionar as negociações
coletivas de trabalho realizadas durante 2019, quando
foram discutidas somente as cláusulas econômicas das
respectivas convenções vigentes referentes à Fetquim/

CUT, Feqimfar/Força Sindical e Sinfar (Farmacêuticos),
esse fato se deve pela estagnação e agravamento da crise
econômica no Brasil. Quanto ao Sinprovesp (Propagandistas) foram discutidas somente as cláusulas econômicas, conforme previsto na CCT 2018/2019.
Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta Gerência trabalhou ativamente na NR 01 – Disposições Gerais, NR 02 – Inspeção Previa, NR 03 – Embargo ou Interdição – início da vigência em 22.01.2020, NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR 09
– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR 12
– Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR 17 – Ergonomia, NR 24 – Condições Sanitárias
e de Conforto nos Locais de Trabalho e PGR – nova NR
provavelmente próxima NR 38 – Programa de Gerenciamento de Riscos, durante o ano de 2019, expedido pelo
Ministério do Trabalho e também enviando sugestões
e informações para FIESP e Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Na área Trabalhista a CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho – foi profundamente alterada pela lei 13.467/17
– a chamada Reforma Trabalhista. Com a nova lei se abre
um horizonte de mais segurança jurídica e cooperação,
proporcionando a melhoria do ambiente de negócios,
o que contribuirá com o crescimento econômico, beneficiando as empresas, os empregados, enfim, o Brasil.
A atuação do Gerente de Relações Sindicais Trabalhistas do Sindusfarma, Arnaldo Pedace no Grupo de
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Trabalho Negocial – Desin/FIESP, referente 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, no Grupo de Trabalho Negocial – Desin/FIESP,
debatendo as possíveis adequações na Convenção Coletiva de Trabalho; além de sua participação nas reuniões
plenárias de executivos de sindicatos na FIESP realizadas durante o ano de 2019, onde compartilhou com os
presentes a prática sindical “Conciliação Voluntária de
Divergências”, vencedora 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 práticas inovadoras de Sindicatos Industriais.
O SINDUSFARMA foi contemplado com 4 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 – Programa
Educacional”;
• Prestação de serviços – Boa prática “Programa de Inclusão Social – Pessoas com Deficiência (PCD).
As previsões de crescimento da econômica brasileira para 2020 apesar da crise econômica/política que
vem ocorrendo em nosso país são positivas, uma vez
que, estão sendo removidas as causas que levaram a
grande depressão de 2013 a 2017, a impaciência da sociedade continua crescente, pois a expectativa era de
que em 2019 a economia já estivesse crescendo de forma acelerada, fato que não ocorreu. O cenário para o
próximo ano é de um ambiente cada vez mais favorável para os negócios no Brasil, com o PIB crescendo até
2,5%, a inflação em torno de 3,5%, abaixo da meta do
governo (4,0%), o dólar deve continuar oscilando entono de R$ 4,10 garantindo boa margem para os exportadores. Queda da taxa de juros e aumento da população engajada no mercado de trabalho darão impulso
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às vendas do comercio e ao setor de serviços no próximo ano, quanto a taxa básica de juros da economia, a
Selic, em 4% ao ano.
Para o salário mínimo de 2020, o governo deverá reajustar dos atuais R$ 998 para R$ 1.030, diante de uma inflação mais baixa. O Ministro da Economia defende que
o salário mínimo seja corrigido apenas pela inflação,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), encerrando o ciclo de reajustes com ganhos reais
ao trabalhador. As categorias que irão fechar Convenção
Coletiva de Trabalho no primeiro trimestre encontrarão
dificuldades nas negociações salariais, uma vez que, e a
inflação está em patamares muito baixos.
O ano de 2019 está terminando e foi marcado por
grandes transformações: Reforma de Previdência, Lei da
Liberdade Econômica n° 13.874 de 20/09/2019, Medida
Provisória n° 905 de 12/12/2019 – Contrato de Trabalho
Verde Amarelo e Alterações na CLT; medidas que terão
forte impacto sobre a econômica no decorrer do próximo ano. Segue a agenda de reformas previstas para
2020: Revisão das Norma Regulamentadoras; Votação
da MP n° 905/2019 (para se tornar lei); Projeto de Lei n°
6159/2019 – PCDs; Consulta Pública da proposta do GAET
(avanços na modernização trabalhista e Sindical) e Reforma Sindical. São metas desafiadoras que o novo governo terá de enfrentar, um ano de ajustes e com muitos
fatos latentes sobre a econômica.
Arnaldo Pedace

M I S S ÃO D O D E PARTAM 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 recursos humanos.
Conduzir o programa integrado de Gestão e Boas Práticas de Segurança no Ambiente de Trabalho GST- Sindusfarma.

OBJ E TI V OS
A área Sindical Trabalhista tem como objetivos: analisar as Leis, Projetos de Lei, Portarias e informativos diários editados por órgãos oficiais, prestação de assessoria
preventiva sobre inovações legais e jurisprudenciais ou
doutrinárias na área do Direito do Trabalho; representação do Sindusfarma nas negociações das convenções,

acordos ou dissídios coletivos com os sindicatos dos trabalhadores; assessoramento às empresas associadas em
questões relativas à aplicação da legislação trabalhista/
previdenciária vigente.
A Gestão e Boas Práticas de Segurança no Ambiente de Trabalho (GST- Sindusfarma) tem como objetivos:
realizar eventos para esclarecimento e atualização dos
profissionais da área, proporcionando aos participantes dos eventos a troca de experiências e oportunidade de adquirir novos conhecimentos na área; debater
assuntos da legislação voltada à segurança, higiene e
medicina ocupacional; desenvolver ações no sentido
de instrumentalizar os técnicos, quanto aos EPI`s defeituosos, bem como conscientizar os colaboradores da
importância do uso desses equipamentos; acompanhar
as alterações nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e demais regulamentações
pertinentes.

da utilização prática de Agile em estratégias, e ações de
RH ministrado por André Souza. Arnaldo Pedace informou sobre o Lançamento da 9º Edição do Prêmio Boomerang – Treinamento & Desenvolvimento, Recrutamento & Seleção.
Número de pessoas beneficiadas: 19

PÚB LICO -A LV O

11/03 Reunião GT eSocial

As atividades realizadas se destinam aos colaboradores
das áreas de recursos humanos, jurídica e saúde e segurança do trabalho.

Este evento tem como objetivo principalmente, fazer
a diferenciação entre as duas legislações (trabalhista
e previdenciária), demonstrar o correto preenchimento destes dados dentro do eSocial, e os impactos destes
nas rotinas das empresas. Ministrante: Rogério Luiz Balbinot (DataSeesmt)
Número de pessoas beneficiadas: 06

14/02 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária.
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Negociações Coletivas 2019; Expectativa sobre o crescimento dos postos de trabalho; Cenário econômico 2019
Expectativa de inflação para negociação Cenário Sindical Trabalhista e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 21
21/02 Reunião do Lançamento da 10º Edição do Prêmio

Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Divulgação Oficial do regulamento do Prêmio Ex-

celência em gestão de saúde e Segurança do Trabalho
2019. Ministrantes: Wagner Melo, Ana Menegazzo e Arnaldo Pedace (SINDUSFARMA).
Número de pessoas beneficiadas: 16

25/02 Reunião do GFARH
Metodologia Agile aplicada a estratégias e ações em Recursos Humano. Exemplos reais e resultados concretos

28/02 Reunião GT – Gestão Sindical

Relações Sindicais Trabalhistas

FE VE RE IRO
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27/02 Entrega de Pauta – Fetiquim e Fequimfar
Número de pessoas beneficiadas: 08

Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Negociações Coletivas 2019/2020; Cenários; Novas Cooperativas; Convenções Coletivas; PEC – Reforma da Previdência, e outros assuntos de Interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 04
MARÇO

12/03 Reunião de Heads de RH
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Como ser ágil impacta as estruturas organizacionais;
Como organizar cargos; recrutar e desenvolver; Gerenciar o desempenho; Como remunerar pessoas; A diferença entre ágil e rápido (na perspectiva da atuação); Quais
competências favorecem a atuação com metodologias
ágeis; Diferenças de aprendizagem com metodologias
tradicionais e com metodologias ágeis, Dificuldades e
facilidades na adaptação, implantação e incorporação,
e outros assuntos de interesse. Ministrantes: Marisabel
Ribeiro e Rogério Pedace.
Número de pessoas beneficiadas: 05

14/03 Reunião GT – Gestão Sindical
Este evento teve como objetivo Negociações Coletivas
2019/2020; Cenários; Novas Cooperativas; Convenções
Coletivas de outras categorias; PEC – Reforma da Previdência, e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 05
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19/03 Workshop Segurança do Trabalho – “Insalubridade,
periculosidade, aposentadoria especial e eSocial”

ABRIL

Este evento tem como objetivo principalmente realizar
a diferenciação entre as atuais duas Legislações (Trabalhista e Previdenciária); Demonstrar o correto preenchimento destes dados dentro do eSocial; Os impactos nas
Rotinas das Empresas, e outros assuntos de interesse.
Ministrante: Rogério Luiz Balbinot
Número de pessoas beneficiadas: 28

Assinatura das Convenções Coletivas
de Trabalho – 2019

20/03 Reunião GFARH
Esta reunião é destinada ao grupo de recursos humanos
das empresas. A reunião consiste em uma palestra de
tema atual, onde depois o grupo tira suas dúvidas e discutem a respeito. Neste dia foi realizada a palestra “People Analystics: Quais os indicadores mais usamos no
RH atual”, ministrado por: Frederico Lacerda, Pin People.
Número de pessoas beneficiadas: 15

21/03 Reunião de Comissão de Negociação Coletiva
Esta Reunião teve como objetivo Analisar a Pauta de
Reivindicações apresentadas pelos Sindicatos dos Empregados.
Número de pessoas beneficiadas: 08

26/03 Palestra – Debatendo a Reforma da Previdência
Este evento tem como objetivo realizar um paralelo de
como a situação se encontra atualmente, e como poderá ficar caso a Lei seja Aprovada; Idade mínima de
aposentadoria para Homem e Mulher; Aposentadoria
Urbana e Rural, Tempo mínimo de Contribuição; Limite de Acumulação de Benefícios; Extinção da Aposentadoria para Deputados Federais e Senadores. Ministrante:
Claudeci Silva
Número de pessoas beneficiadas: 26

26/03 Negociação Coletiva – Sinprovesp
Número de pessoas beneficiadas: 15
27/03 Negociação Coletiva – FIP
Número de pessoas beneficiadas: 15
28/03 Reunião Comissão de Negociação
Esta Reunião teve como objetivo o Ajuste de Redação das
Cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho.
Número de pessoas beneficiadas: 08

29/03 Negociação Coletiva – Fetquim e Fequimfar
Número de pessoas beneficiadas: 35
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FETQUIM (CUT) E FEQUIMFAR
Em 10/04/19, o Sindusfarma firmou o Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho 2019/2020 dos sindicatos Fetquim
e Fequimfar. A data de vigência do acordo é 1º de abril.
Para os profissionais filiados à Fetquim/CUT e Fequimfar, o índice de reajuste será de 4,67%, com teto
de R$ 8.800,00.
A Convenção Coletiva tem as seguintes bases:
Reajuste salarial: 4,67% para os salários. Teto de R$
8.800,00. Acima desse valor, fixo de R$ 410,96.
Salário normativo:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 1.556,28
• Para empresas a partir de 101 empregados: R$ 1.747,82
Participação nos lucros e resultados:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 1.774,43
• Para empresas a partir de 101 empregados: R$ 2.461,94
Cesta básica ou vale alimentação:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 233,00
• Para empresas acima de 101 empregados: R$ 350,00
Faixa de reembolso de medicamentos:
• Faixa item a – Para salários até R$ 2.530,18 – 80% do
valor da nota fiscal até o limite mensal de compra;
• Faixa item b – Para salários de R$ 2.530,19 até R$
4.083,05 – 50% do valor da nota fiscal até o limite
mensal de compra;
• Faixa item c – Para salários acima de R$ 4.083,05 –
30% do valor da nota fiscal até o limite mensal de
compra;
• Para salários acima de R$ 7.651,87 o limite do subsídio
será o valor fixo de R$ 2.295,56.

SINPROVESP e FIP (Federação Interestadual dos
Propagandistas)
O Sindusfarma firmou com o Sinprovesp e a FIP, no dia
18/04/19, a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020
dos propagandistas da indústria farmacêutica. A data
de vigência do acordo é 1º de abril.
Para os profissionais filiados ao Sinprovesp e a FIP, o
índice de reajuste será de 4,67%, com teto de R$ 7.750,00

A Convenção Coletiva tem as seguintes bases:

Reajuste salarial
• Salários de até R$ 8.80,00: 4,67%
• Salários acima de R$ 8.80,00: R$ 410,96 (aumento
fixo)

11/04 Reunião de Administração de Pessoal –
Legislação Trabalhista e Previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Negociações Coletivas 2019/2020; MP873/2019; PLR; FIS;
Cenários e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 27

15/04 Workshop Segurança do Trabalho – Proteção
Respiratória
Este evento tem como objetivo esclarecer dúvidas, com
relação aos Cuidados Essências para Proteção Respiratória, e promover a Integração dos Profissionais de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Ministrante: Carolina Antonini, Sabrina Hsu Silva e Luiz Otávio Arantes.
Número de pessoas beneficiadas: 10

Este evento teve como objetivo demonstrar que a tecnologia vem provocando diversas mudanças no dia-a-dia das pessoas, sendo em Casa, nos Estudos, Trabalho,
e nas Relações Interpessoais. Ministrante: Bruno Andrade (Mercer).
Número de pessoas beneficiadas: 08

23/05 Workshop – Remuneração Estratégica
Este evento tem como objetivo propiciar aos participantes conhecimentos sobre o que é Remuneração Estratégica, como aplicar, e as melhores Práticas de Remunerações Estratégicas em suas Companhias. Ministrantes:
Rogério Pedace e Carlos Siqueira
Número de pessoas beneficiadas: 19

27/05 Workshop Segurança do Trabalho: “Desvendando
o NTEP – Nexo técnico epidemiológico previdenciário”
Este curso objetiva principalmente apresentar a Origem do NTEP, apresentando as Bases Cientificas utilizadas para sua Formulação. Ministrante: Dr. Paulo Rogério.
Número de pessoas beneficiadas: 25
J U NHO

10/06 Workshop – Atualização eSocial & Industria 4.0
e os impactos em SST

25/04 Reunião GT eSocial Este evento tem como objetivo debater sobre o Preenchimento dos Formulários que
fazer parte do Manual do eSocial: Registro do Evento
S-2210 – Comunicação de Acidente; Registro do Evento
S-1060 – Tabela de Acidente de Trabalho; Registro de
Evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador. Ministrante: Ana Menegazzo
Número de pessoas beneficiadas: 13

Este evento tem como objetivo Atualizar as Informações sobre os Eventos de SST no eSocial, e discutir os
Impactos em SST na Industria 4.0. Ministrantes: Nilza
Machado (Grupo Datamace), Gabriel Tanaka Panicci e
Alex Sandro Batistella.
Número de pessoas beneficiadas: 44

M AIO

Este evento tem como objetivo Atualizar as Informações sobre os Eventos de SST no eSocial, e discutir os
Impactos em SST na Industria 4.0. Ministrantes: Nilza
Machado, Gabriel Tanaka Panicci (Senai) e Alex Sandro
Batistella (Senai).
Número de pessoas beneficiadas: 46

16/05 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Principais Impactos da “Lei Geral de Proteção de Dados

Relações Sindicais Trabalhistas

SINFAR (Farmacêuticos)

22/05 Reunião GFARH
Diretorias

• Reajuste salarial: 4,67% para os salários até R$
7.750,00. Acima desse valor, fixo de R$ 361,92.
• Salário normativo: R$ 2.028,50
• Participação nos lucros e resultados: R$ 1.836,00
• Auxílio creche: R$ 400,00
• Reembolso de quilometragem: R$ 0,85
• Reembolso refeição: R$ 46,00
• Despesa com comunicação:R$ 103,00

(Lei 13.709/2018) e outros assuntos de interesse. Ministrante: Dra. Paula Corina Santone Carajelescov e Dra. Mariana Arruda.
Número de pessoas beneficiadas: 17

10/06 Workshop – Atualização eSocial & Industria 4.0
e os impactos em SST
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13/06 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Convenção Coletiva dos Farmacêuticos; Portabilidade
de planos de saúde; PLR; Receita Federal analisa a incidência das contribuições previdenciárias sobre prêmios;
Receita Federal autua 5 mil empresas; Alteração de prazos de envio de eventos ao e-social; Lei n° 13.835, de 4 de
junho de 2019; Cenários; e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 22

25/06 Reunião GFARH
Este evento tem como objetivo mostrar as Competências do Professor de Recursos Humanos do Século XXI.
Diante de tantas mudanças no Ambiente Socioeconômico e no mundo do trabalho como o RH, pode agregar ainda mais valor ao negócio? Quais são as Competências que nos apoiam para ser um verdadeiro Parceiro Estratégico do Negócio? Ministrante: Talita Cordeiro
Número de pessoas beneficiadas: 11

Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Pesquisa de Benefícios da Mercer Marsh Benefícios e
outros Assuntos de Interesse. Ministrante: Mariana Dias
Lucon (Mercer Marsh Benefícios).
Número de pessoas beneficiadas: 09

21/08 Workshop Marketing Pessoal – Atribuindo Valor
a Marca
O Objetivo deste evento é possibilitar a identificação, reconhecimento, conscientização e gestão do Marketing
Pessoal, contribuindo para concretização de conquistas
e sucesso pessoal e profissional. Waldete Silva apresentou sobre Comunicação integrada; Identidade da Marca, e Gestão da Marca, e Adilson Souza apresentou as
Competências emocionais, e Networking e redes sociais.
Número de pessoas beneficiadas: 08

29 e 30/08 Workshop – Jovem Líder – PJL – Modulo – I

O Objetivo deste evento é capacitar os participantes na
atividade de Gestor, e Analista das Relações Sindicais no
âmbito empresarial, sua atuação como elemento-chave
para obtenção do sucesso nas negociações sindicais, e
com empregados. Arnaldo Pedace e Marcelo Pinto (MP Assessoria Sindical) ministraram em conjunto este evento.
Número de pessoas beneficiadas: 09

O objetivo deste evento: compreender o contexto onde
se dá a atuação do líder; o mundo atual e sua evolução;
Conhecer mais sobre as características do mercado e
da indústria farmacêutica; Ampliar o entendimento do
seu papel de líder e desenvolver as habilidades para
sua atuação como um gestor de resultados e um educador de equipes e pessoas; Ampliar os conhecimentos sobre a natureza do comportamento humano no
ambiente de trabalho envolvendo, e outros Assuntos
de Interesse. Ministrante: Antônio Zuvela
Número de pessoas beneficiadas: 11

AGOST O

S ET EMBRO

02/08 Reunião GT Convenção Coletiva 2019/2020 –
Fetquim

02/09 Workshop – Indicadores de Desempenho
Focados no Desenvolvimento de Pessoas

Esta Reunião teve como objetivo debater as propostas
dos ajustes de redação das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho realizadas pelo Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 11

O Objetivo deste evento é proporcionar um entendimento sobre o que são Indicadores na Gestão de Recursos Humanos e de T&D, e os benefícios de sua adoção
nas Organizações, e sua utilização pela Área de Recursos Humanos; visão de modelos, metodologia e orientações práticas para implantação de um Sistema de Indicadores de Gestão de Recursos Humanos. Ministrante:
Humberto Emílio Massareto.
Número de pessoas beneficiadas: 20

26/06 Workshop – Formação de Gestores em Relações
Sindicais Patronais.

07/08 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária.
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Índices Econômicos; Cenários da últimas Negociações
Coletivas de trabalho; Cotas de PCDs; PL – 2617/2019; Novas regras de Sagues do FGTS e do PIS/PASESP; Circular da CF n°865 de 23.07.2019; PL – 3814/2019; MP – 881
de 30.04.2019; Cenários e outros Assuntos de Interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 13
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12/09 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Férias coletivas; MP 881/2019 – Liberdade Econômica;

Marcação de Ponto; Modernização das NRs; LGPD; Cenários; e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 13

24/09 Workshop – O Papel do Mentoring na Integração
de Gerações

O Objetivo deste evento é compreender o contexto onde
se dá a atuação do líder; o mundo atual e sua evolução; Conhecer mais sobre as características do mercado
e da indústria farmacêutica; Ampliar o entendimento do
seu papel de líder e desenvolver as habilidades para sua
atuação como um gestor de resultados e um educador
de equipes e pessoas; Ampliar os conhecimentos sobre
a natureza do comportamento humano no ambiente de
trabalho envolvendo, e outros Assuntos de Interesse. Ministrante: Antônio Zuvela
Número de pessoas beneficiadas: 10

Diretorias
Relações Sindicais Trabalhistas

Este curso tem como objetivo ampliar a consciência sobre
o fenômeno da Convivência Intergeracional nas Organizações, Implicações no exercício de Liderança com base
na abordagem Biográfica, e no exercício do Mentoring.
Ministrante: Antônio Zuvela
Número de pessoas beneficiadas: 16

24/10 Workshop Jovem Líder – Módulo II – Comunicação
Interpessoal e Noções de Finanças e Controle.

26/09 Reunião GT NR’S
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO; Ergonomia; Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA; Proposta de texto do Programa de
Gerenciamento de Riscos, e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 10

30/09 Reunião GT Cláusulas Sociais FEQUIMFAR
Número de pessoas beneficiadas: 10

28/10 Reunião GST – Apresentação de Projetos
O Enfoque deste evento é apresentar aos Associados os
Projetos vencedores do Prêmio GST 2019. Ministrante:
Solange Barros (Johnson), João Araújo (EMS), Luciana
Maranguelo (Allergan), Rodrigo Azadinho Mucin (Eurofarma), Alan Polizel (Novartis), Julio Sumikawa (Apsen).
Número de pessoas beneficiadas: 11
NOV EMBRO

OU T U BRO

11/11 Reunião GT – Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária

10/10 Reunião de Administração de pessoal –
Legislação trabalhista e previdenciária.

Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Negociação Coletiva Químicos, data base novembro; Panorama da Negociações Coletivas 2019; Decreto 10.060DOU 15/10/2019-Trabalho Temporário; Sistema “S”; PEC
da Unificação: Justiça do Trabalho e Justiça Federal; Pesquisas Rápidas; Cenários; e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 10

Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Índices Econômicos; Impactos da lei que criou a ANPD;
Guia LGPD; Aspectos Trabalhistas da Lei da Liberdade
Econômica – (Lei – 13.874/19); Notícias do STF; STF – Julgamento sobre divisão de pensão por morte e uniões
estáveis concomitantes; Cobrança de INSS sobre verbas
Trabalhistas; N’s Consulta Pública; FAP – RAT; Cenários;
e outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 15

14/10 Treinamento NR 33/35 – Espaço confinado e
Trabalho em Altura
O Objetivo deste evento é Esclarecer todas as dúvidas
com relação à NR 35 e NR 33; Análisar os Requisitos mínimo para esses trabalhos; Medidas de Proteção; Planejamento; Organização e Execução; Promover a Integração
entre os Profissionais de Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional. Este treinamento foi realizado na empresa
3M, ministrado por Adriano Batistão.
Número de pessoas beneficiadas: 16

26/11 Reunião GFARH
Esta reunião teve como objetivo a apresentação do projeto vencedor do 9º Prêmio Boomerang – Modalidade II
– Treinamento de Desenvolvimento de Força de Vendas.
Ministrante: Ludmila Gomes Novaes (Eli Lilly)
Número de pessoas beneficiadas: 09

29/11 Reunião MSD, Sinprovesp e Sindusfarma
Número de pessoas beneficiadas: 06
DEZEMBRO

09/12 Reunião GST
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Atualizações Normas Regulamentadoras: NR 01 – Dispo-
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sições Gerais; NR 02 – Inspeção Prévia; NR 03 – Embargo
ou Interdição – Início da Vigência = 22/01/2020; NR 12 –
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
de Trabalho. Ministrante: Ana Maria Menegazzo (GMP
Consultoria) e Oldack Junior (Vital Safety)
Número de pessoas beneficiadas: 12
Pesquisas–Rápidas 2019: Para melhor conhecimento da
realidade do setor na área de recursos humanos e saúde
e segurança do trabalho, realizamos durante todo o ano
de 2019 pesquisas-rápidas, sobre as políticas adotadas
pelas empresas associadas.
Relacionamos abaixo alguns temas pesquisados do
total de 99 pesquisas realizadas:
•
•
•
•
•
•
•

Aprendiz
Auxílio Maternidade
Admissão de Colaboradores
Concessão: Bolsa de estudos
Previdência Privada
Programa de Idiomas
Short Friday

G R UPO S DE T R A B A LH O S E C O MIS S Õ ES
Nome

Nº de
Participantes

Sindical

09

Negociação Coletiva

08

eSocial

19

Negociação

08

Convenção Coletiva

11

NR’S

10

Cláusulas Sociais

10

Legislação Trabalhista e Previdenciária

09

R ESULTA DO S O B T ID O S
As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas para o
período 2019/2020, com a Fetquim/CUT, Fequimfar/Força Sindical, Sinfar (Farmacêuticos), Sinprovesp (Propagandistas), FIP (Federação Interestadual dos Propagandistas) e Feprovenone (Federação dos Sindicatos dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores
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de Produtos Farmacêuticos do Norte Nordeste), tratam
apenas das cláusulas econômicas, este fato se deve em
razão da forte recessão econômica que o país passa desde 2014. Todas foram assinadas com sucesso.
Foi criado o GT (Grupo de Trabalho) para avaliar as redações das cláusulas sociais que foram impactadas após
a Reforma Trabalhista – Lei n° 13467/2017, trouxe uma
mudança significativa na CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), visando modernizar as relações de trabalho.
Posteriormente foi confeccionado o Manual de Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 contendo todas
as convenções assinadas com os respectivos sindicatos
de trabalhadores.
Realizados ao decorrer do ano de 2019 diversos eventos temáticos envolvendo temas atuais e polêmicos relacionados à justiça do trabalho, recursos humanos, prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, entre outros, proporcionando aos associados aquisição de conhecimento e atualização em temas pertinentes à indústria
farmacêutica.
Foram enviados aproximadamente 20 boletins informativos aos associados com atualizações e novidades das áreas trabalhistas, sindical, previdenciária e de
saúde e segurança do trabalho.
O PPA – Programa de Preparação para Aposentadoria, que passou a integrar a partir de 2013 a grade fixa
de cursos oferecidos pelo Sindusfarma aos associados,
foram realizados 1 turma em 2019.

Foram enviadas sugestões a FIESP referente as
Consultas Públicas abaixo:
• Projeto ABNT NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio – Requisitos e Procedimentos;
• Projeto ABNT NBR 14276 – Brigada de emergência de
incêndio – Requisitos e Procedimentos;
• Projeto ABNT NBR 14608 – Bombeiro civil – Requisitos e Procedimentos.
• NR 02 (Ruído e Impacto);
• ANEXO – 4 (Ruído Contínuo ou Intermitente ou Ruído de Impacto);
• NR 04 (SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho);
• NR 05 (CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes);
• NR 07 (PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
• NR 09 (Agentes Ambientais);
• NR 15 (Insalubridade);

• NR 17 (Ergonomia);
• NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção);
• NR Nova PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos).

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº de Pessoas Beneficiadas de Forma Gratuita: 637
Nº de Pessoas Beneficiadas de Forma Não Gratuita: 58
Diretorias

Total de Pessoas Beneficiadas: 695

Sindicatos de propagandistas que assinaram
Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindusfarma
em 2019

Relações Sindicais Trabalhistas

Realizamos diversos encontros ao longo de 2019 com
o Grupo de eSocial, com intuito de esclarecer dúvidas
em relação aos layouts. Durante as reuniões tivemos a
participação de especialistas em diversos temas para
esclarecer dúvidas e introduzir novos pontos de vistas.
Desenvolvemos um material guia para auxiliar as empresas no preenchimento dos layouts. Houve reuniões
para discussões das alterações ocorridas ao longo do ano,
por exemplo as alterações efetuadas nos leiautes, tabelas
e regras de validação versão base 2.4.02 para geração da
versão 2.5 e alterações efetuadas no Manual de Orientação do eSocial – MOS Versão 2.5 para a versão 2.5.01.
Desenvolvemos e realizamos em 2019 uma pesquisa
salarial específica para o nosso setor, é um instrumento
gerencial que visa fundamentalmente atrair e reter os
melhores profissionais do mercado; mais um serviço de
qualidade que a entidade oferece aos associados. Participaram da pesquisa salarial 20 empresas.
Participação no Grupo de Estudos de Temas Sindicais
– FIESP, destacamos os principais temas tratados: MP 881
de 30/04/2019 Liberdade Econômica – posteriormente
transformada na Lei n° 13.874 de 21.08.2019, que flexibiliza regras trabalhistas; Decreto 10.060 de 15/10/2019Trabalho Temporário, o ponto mais importante é que
a tomadora exercerá poder técnico, disciplinar e diretivo sobre os trabalhadores temporários colocados à sua
disposição; MP 889 de 24/07/2019 – Saque-aniversário
do FGTS – posteriormente transformada na Lei n° 13.932
de 12/12/2019, destacamos a extinção da contribuição
social a multa de 10% do FGTS em caso de dispensa do
empregado sem justa causa; Reforma da Previdência –
O Congresso Nacional promulgou no dia 12/11/2019 a
Emenda Constitucional n° 103/2019 – que altera o sistema da Previdência Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias; MP 905 de 12/11/2019 –
que instituiu o Contrato de Trabalho Verde Amarelo e
altera as legislações trabalhistas e previdenciária; Grupo
de Executivos de Entidades Sindicais e no Grupo de Estudo Novo Sistema Sindical – criado em abril de 2019, com
o objetivo de realizar a análise conjunta das disposições
gerais no âmbito sindical e trabalhista, visando traçar
novos cenários e possibilidades para o sistema sindical.
Participação em reuniões sobre a LGPD – Lei Geral
de Proteção de Dados, que regula as atividades de trata-

mentos de dados pessoais. Essa lei entrar em vigor em
agosto de 2020 e irá afetar todos os setores da economia,
a Saúde será uma das mais impactadas.

NORT E
• SINPROFAR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Pará
NORDES T E
• SINDVEN – Sindicato dos tranalhadores, Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sul e Sudoeste da Bahia.
• SINPROLAF – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do município de Lauro de Freitas
• SINDIPROBA – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia
• SINPROVENFS – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos de Feira de Santana e Juazeiro
• SINPROVEFAL – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos em Alagoas.
• SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagadistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Maranhão
• SINVENPRO – Sindicato dos Empregados Vendedores
de Produtos Farmacêuticos, Propagandistas, Propagandistas- Vendedores de Produtos Farmacêuticos
do Estado da Paraíba.
• SINDIPROVENDAS – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa – Estado da Paraíba
• SINVEPRO – Sindicato dos Empregados, Vendedores
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagan-
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•

•

•

•

•

distas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco
SINPROCAPE – Sindicato dos Empregados, Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandista, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Caruaru – PE
SINDIPROVEPE- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos
Famacêutico no Estado de Pernambuco
SEVVPROPI – Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Piauí
SINPROVERN – Sindicato dos Empregados, Propagandistas, Propagandistas- Vendedores e Vendedores de
Oridutos Famacêuticos do Estado do Rio Grande do
Norte
SINDIPROFARN – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas- Vendedores de Produtos Farmacêuticos
do Estado do Rio Grande do Norte

SUDESTE
• SINPROVESP – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
C E N T RO- OE ST E
• SINDIVENDAS – Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de Mato Grosso do Sul
• SINDVENDAS – Sindicato dos Empregados, Vendedores e Viajantes, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do
Estado de Goiás
SUL
• SINVENPAR – Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Paraná
• SINDIVESC -Sindicato dos Empregados Vendedores e
Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores Produtos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina
• SINDICATOS FILIADOS À FIP (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS PROPAGANDISTAS)
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S U DES T E
• SINDIPOUSO – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas- Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos.
• SINPRORIOCLARO – Sindicato dos Representantes,
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Rio Claro.
• SINPROAÇO – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticas do Vale do Aço.
• SINDIPROSAN-ABC – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, Pedro de Toledo, Mongaguá, Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano.
• SINPROPIRA – Sindicato dos Representantes, Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos de Piracicaba e Região.
• SINPROVEL – Sindicato dos Representantes Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores das
Indústrias Farmacêuticas de Limeira e Região.
• SINDIPROES-Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Espírito Santo
• SINDIPROJF- (Juiz de Fora) Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos do Sudoeste do Estado de
Minas Gerais
• SINPROVAR- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Andradina, Araçatuba, Birigui e Lins
• SINPROPAGA- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Bauru, Botucatu, Jau e Macatuba – SP.
• SINPROFARF- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Ribeirão Preto e Franca
• SINDIPROESTE-MG-(DIVINÓPOLIS) Sindicato dos Propagandistas, Vendedores de Produtos Farmacêuticos
do Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais
• SINPROVAP – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas- Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Vale do Paraíba e Região.
• SINDIPROVE-BH– Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos

•

•

•

•

•

•

•

C E N T RO- OE ST E
• SINPROFARMA – Sindicato dos Representantes, Representantes–Vendedores, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores, Vendedores e Promotores de
Vendas, Inspetores, Chefes e Gerentes da Indústria
Farmacêutica do Estado do Mato Grosso

• SINPRONORP – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Norte, Noroeste e Oeste do Paraná
• SINDICATOS FILIADOS À FEPROVENONE – Federação
dos Sindicatos de Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte e Nordeste.
• SINDIPROESTE – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Oeste do Estado da Bahia.
• SINDPROPAGA – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos no Comércio Atacadista de Drogas.
• SINDPROFASE – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Estado de Sergipe.
• SINDPROSBA – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos dos Municípios de Alagoinhas, Camaçari,
Candeias, Catu, Cruz das Almas, Dias d’Ávila, Madre
de Deus, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Santo Antônio de Jesus, e Simões Filho.
• SINDPROSB – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sudoeste da Bahia.
• SINDPROFARDF – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Distrito Federal do Município de
Distrito Federal.
• SINDPROAM – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Amazonas do Município do
Amazonas.
• SINDIPROFASO – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Norte, Noroeste e Sertões do Ceará.
• SINDIPROFARO – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos
do Estado de Rondônia.
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Relações Sindicais Trabalhistas

•

SUL

Diretorias

•

Farmacêuticos das Cidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim, do Estado de Minas Gerais-MG
SINPROFARMA GV – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos – GOVERNADOR VALADARES
SINDIPESUL – EXTREMO SUL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (POÇOS DE CALDAS) – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos do Extremo Sul do Estado
de Minas Gerais
SINDIPROVA – REGIÃO DO RIO VERDE E LAGOS (VARGINHA) – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos da Região do Rio Verde e Lagos no Estado de
Minas Gerais
SINPROFAR – Sindicato dos Empregados Propagandistas, Vendedores e Representantes Vendas de Produtos Farmacêuticos de Uberaba
SINDIPRONOMG – (SETE LAGOAS) Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte de Minas
SINPROMAR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Marília
SINPROVERP – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São José do Rio Preto e Região
SINPROSOR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Sorocaba
SINDIPRONSP – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos da Região Norte do Estado de São Paulo
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Comunicação
GERENTE

Comunicação

Dan Gedankien

A PR ESENTA ÇÃ O

O

lançamento da nova e moderna plataforma
digital do Sindusfarma foi a principal realização da Gerência de Comunicação em 2019.
Dotado dos mais avançados recursos disponíveis em
Tecnologia de Informação (TI), o Núcleo Digital integra
num único sistema todas as ferramentas de gestão de
dados e comunicação da entidade.
Com esse novo sistema digital integrado, o Sindusfarma
ganha eficiência e rapidez em várias frentes, das tarefas
administrativas à prestação de serviços para os associados.
O Núcleo Digital também amplia os canais de divulgação das iniciativas e produtos da entidade nas diversas
plataformas eletrônicas de comunicação.
Nas mídias sociais, foram alcançados 2.482.152 pessoas,
com um total de 59.746 seguidores no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube.
Nas mídias tradicionais, o Sindusfarma manteve-se
como fonte qualificada da indústria farmacêutica, ocupando espaços de destaque em importantes veículos de comunicação do país. Foram catalogadas 141 notícias, publicadas no Valor Econômico, Folha de S.Paulo, TV Globo, BBC,
IstoÉ Dinheiro, Rádio Bandeirantes, Correio Braziliense etc.
Os contatos regulares com jornalistas geraram pautas
e 104 solicitações de informação e entrevistas de órgãos
de imprensa espalhados pelo país.
Como parte de sua rotina de trabalho, a Gerência publica e edita diariamente o site e as demais plataformas
digitais do Sindusfarma, o Clipping com a seleção do noticiário de interesse do setor e cobre as ações da entidade,
entre outras atividades.

A Gerência também dá suporte às demandas de produção de conteúdo da Presidência Executiva, Diretorias
e demais Gerências.
Dan Gedankien

M I S S ÃO D O D E PARTAM E N TO
Zelar pela boa imagem do Sindusfarma e da indústria
farmacêutica na sociedade brasileira, por meio da divulgação de informações precisas e fidedignas sobre a atuação setorial.

OBJ E TI V OS
Divulgar as teses, análises e atividades do Sindusfarma
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 internet 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 BL I CO- ALV O
O trabalho da Gerência de Comunicação atinge direta e
indiretamente um público amplo, composto por formadores de opinião (jornalistas, autoridades, líderes empresariais e da sociedade civil, políticos, economistas, profissionais e especialistas da área da saúde etc.) e líderes,
executivos e profissionais das empresas associadas e da
cadeia farmacêutica.
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Jornal Nacional

Nova Diretoria do Sindusfarma toma posse
com presença do ministro da Saúde

18/02/2019

09/08/19
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Gerências

Jornal da Globo

Comunicação

09/03/2020

09/03/2020
09/03/2020

O Estado de S.
Paulo de S. Paulo
O Estado
O Estado de S. Paulo

Vendas de medicamentos cresceram
6,5% no ano passado
16/01/2019

Relatório anual de atividades 2019

91

DESCR IÇÃ O DA S AT IV IDA D E S
Clipping da Indústria Farmacêutica
Seleção diária do noticiário de interesse da indústria
farmacêutica.
• Periodicidade: Diária
Nº de pessoas beneficiadas: 17.456

• Nº total de visualizações: 6.519
• Nº total de seguidores: 190
• Interações no YouTube: 102

Reportagens e artigos publicados na Mídia

• Periodicidade: Semanal
Nº de pessoas beneficiadas: 17.260

175 participações catalogadas do Sindusfarma – 12 notícias por mês, em média – em reportagens e artigos de
importantes veículos de comunicação como Valor Econômico, Folha de S.Paulo, TV Globo, TV GloboNews, O Estado de S.Paulo, BBC, Correio Braziliense, O Globo, Rádio
Bandeirantes, Portal UOL, IstoÉ Dinheiro etc. O público
atingido foi de 27.170.705.

Site do Sindusfarma

Consultas recebidas da Mídia

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

Portal da entidade na internet, atualizado diariamente
com notícias, seleção do noticiário, legislação etc.
• Periodicidade de atualização: Diária
• Nº de acessos: 108.619
• Nº de visualizações: 736.552

104 solicitações de informações e entrevistas de veículos de comunicação de todo o país. Entre os assuntos de
interesse da Imprensa destacaram-se: conjuntura setorial, impacto da alta do dólar, venda fracionada de medicamentos e reajuste anual de preços.

Site Jogos Sindusfarma

AGOS T O

• Nº de visualizações: 24.557

05 e 06/08/2019 Workshop “Técnicas de Apresentação
e Oratória”

Site E-learning
• Nº de visualizações: 12.654

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: 2.482.152
Nº total de seguidores: 59.746
Interações totais: 65.112
Audiência total de vídeos: 81.374

Facebook
• Nº total de alcance: 694.829
• Nº total de seguidores: 5.257
• Interações no Facebook: 28.257

Instagram
• Nº total de seguidores: 5.720
• Interações no Instagram: 58.901

LinkedIn
• Nº total de alcance: 1.787.323
• Nº total de seguidores: 48.579
• Interações no LinkedIn: 17.926
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YouTube
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• Palestrante: Vera Lúcia Vieira
• Objetivo: Preparar os profissionais para realizar apresentações em público com objetividade, desenvoltura e eficácia.
• Público-alvo: Gerentes, Assistentes e profissionais
da cadeia farmacêutica em geral.
Nº de pessoas beneficiadas: 10
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Somatória do número de pessoas beneficiadas durante todo o ano.
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 136.758
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 10
Total de Pessoas Beneficiadas: 136.768
Audiência total: 32.915.291

RE S U LTAD OS OBTI D OS
O público total de 27.170.705 pessoas atingido pela publicação de 175 reportagens e artigos catalogados em grandes veículos de comunicação do país e a audiência total
de 5.744.586 na internet e nas mídias sociais demonstram que, em 2019, o Sindusfarma continuou a ocupar
espaço relevante na mídia tradicional e avançou nos canais digitais. Na “web”, o número de seguidores cresceu
66% em relação ao ano anterior. A produção e postagem
de vídeos geraram 81.374 visualizações.

Gerências

Inteligência e Business Support

Inteligência e Business Support

A PR ESENTA ÇÃ O

E

m 2019, a Gerência de Inteligência e Business Support continuou ampliando seu leque de atividades desenvolvendo novas pesquisas e serviços de
valor agregado para os profissionais das áreas de Marketing, Inteligência de Mercado e áreas de Suporte ao
Negócio das empresas associadas.
Ampliamos as atividades dos grupos de trabalho que
visam permitir a troca de boas práticas entre os participantes e criamos um novo grupo de trabalho relativo a Acesso.
Deste grupo surgiram várias iniciativas entre as quais
a realização de uma pesquisa com pagadores do sistema
de Saúde Suplementar que apontou importantes caminhos de melhora para a indústria.
Os eventos de formação destinados a áreas de conhecimento nas quais a indústria tem carências frente a mudanças de mercado continuaram sendo desenvolvidos,
entre eles os cursos de Gestão de Trade Marketing Digital e Acesso.
Continuamos inovando nas pesquisas, criamos a Pesquisa Panorama de Treinamento do Força de Vendas,
uma pesquisa realizada baseada na pesquisa anual da
ABTD em uma versão específica para o Panorama da Força de Vendas das Indústrias Farmacêuticas que servirá de
base para seu planejamento e até por evidenciar e sustentar seus projetos para o ano de 2020.
Fortalecemos a nossa Pesquisa Salarial Sindusfarma,
que este ano teve 18 participantes, uma pesquisa gratuita que visa permitir aos associados verificar sua posição
salarial frente ao mercado, oferecendo uma alternativa

mais econômica do que aquelas oferecidas pelo mercado e assim proporcionando uma economia de recursos.
Além da pesquisa Salarial criamos também a pesquisa Boas Práticas de Remuneração e Benefícios, na qual
levantamos os valores médios, mínimos e máximos de
vários benefícios tais como valor de Vale Alimentação,
Assistência médica disponibilidade de veículos etc. servindo como ótimo complemento as pesquisas Salariais
usadas pelos associados.
Continuamos realizando a pesquisa de satisfação e
fomentando o diálogo com os prestadores de serviço de
informação para a melhora contínua dos dados e serviços prestados aos associados.
Finalizamos todos os cubos de informação previstos
no projeto DataSindus com a entrega do Cubo de Informações de Quimioterapia.
O DataSindus é uma nova ferramenta de informação
do mercado institucional para os nossos associados. Essa
nova ferramenta é baseada em grandes bancos de dados
públicos DataSUS e ANS.
Criamos um grupo de trabalho com representantes do
varejo e da distribuição, do qual resultou a criação do KPI
nível de serviço.
Esse indicador é reportado pelos associados de forma
anônima, por áreas isentas de conflitos de interesse para
que possamos ter medidores comuns entre indústria e distribuição que nos ajudem a identificar as fontes dos problemas e possíveis soluções para redução de rupturas no PDV.
Antonio Andreas Strakos

Consultor da Gerência de Inteligência e Business Support
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M ISSÃ O DO D E PA RTA ME NT O
A missão da Gerência de Inteligência e Business Support
é agregar valor para nossos associados, através da criação e disseminação de informação, conhecimento e boas
práticas relacionadas ao processo de marketing, vendas
e pesquisa de mercado farmaceutico.

Concluiu-se por realizar uma pesquisa com os mesmos para identificar as melhoras necessárias no trabalho da Indústria.
F EV EREIRO

13/02 Grupo de Trabalho Treinamento e RH

O B JETIVO S
• Criar ferramentas de informação de alto valor agregado, na área de marketing e vendas, que possam ser
obtidas a partir do compartilhamento de informações
dos associados;
• Criar e manter atualizados KPIs referentes a produtividade de marketing e vendas, que sirvam para benchmarking da indústria;
• Realizar pesquisas entre associados e com públicos
externos que sejam de interesse comum da indústria, com recursos próprios e parcerias com institutos externos.
• Criar um calendário de eventos para troca de informações em áreas específicas do marketing farmacêutico, que contribua para disseminação das melhores
práticas do mercado;
• Realizar cursos de formação em áreas de necessidade da indústria
• Contribuir para a adesão de executivos-chave ao
projeto do GIBS, criando assim um círculo virtuoso
de participação e credibilidade para o Sindusfarma;

Convidamos os membros do Grupo de Trabalho Treinamento e RH para discutir a seguinte agenda: O novo
programa educacional Sindusfarma 2019; MBA FIA-Sindusfarma; Palestra: Respondendo à pergunta: Qual o retorno do Treinamento que realizamos e seu Impacto nos
negócios?; CASE: A ideia é abrir espaço para os participantes do grupo apresentarem seus cases e compartilhar desafios, sucesso e aprendizados; Discussão aberta
sobre aplicação de uma pesquisa sobre Treinamento de
Vendas Farma 2019.
Número de pessoas beneficiadas: 8

14/02 Grupo de Trabalho Premiação e incentivos da
Força de vendas
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de Premiação e Incentivos da Força de Vendas para discutir a
seguinte agenda: O impacto da nova legislação trabalhista nos programas de Incentivo;
Discussão aberta sobre a estrutura e montagem do
nosso Fórum.
Número de pessoas beneficiadas: 8

17/02 Grupo de Trabalho de Salários e Benefícios

PÚB LICO -A LV O
Nossas atividades se destinam aos gerentes gerais, 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 processo de marketing farmacêutico.

DESCR IÇÃ O DA S AT IV IDA D E S
JAN E IRO

31/01 Reunião Grupo de Trabalho Acesso
Foi realizada a primeira reunião deste grupo, que tem
o objetivo de identificar e disseminar informações e a
práticas que a Industria precisa empreender para ser
mais efetiva no seu relacionamento com as operadoras
de saúde, e pagadores do Sistema Público.
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Convidamos os profissionais de RH e responsáveis por
salários e benefícios das Indústrias Farmacêuticas associadas para a nossa 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de
Salários e Benefícios. O objetivo da criação deste grupo
o objetivo do grupo é a discussão e Benchmarking de
informações relacionadas a Salários e Benefícios bem
como melhoria da pesquisa Salarial Sindusfarma.
Nesta primeira reunião no dia 07/02 discutimos a
seguinte agenda:
Pesquisa Salarial: Highlights da pesquisa 2018; Desenho da Pesquisa 2019; Cronograma de realização
Possíveis pesquisas para o Grupo de Salários e benefícios.
Palestra com Arnaldo Pedace, Gerente de Relações
Sindicais Trabalhistas do Sindusfarma, sobre “Expectativas sobre: Cenário Econômico 2019, Inflação, Negociações coletivas e Crescimento de postos de trabalho”.
Número de pessoas beneficiadas: 6

18/02 Workshop Gestão Estratégica de Eventos
Médicos Ed. I
O principal objetivo deste curso apresentar aos participantes uma visão abrangente do importante papel
dos eventos para a indústria farmacêutica, além de ferramentas que proporcionam a gestão estratégica dos
recursos e também de avaliação dos termos científicos
de interesse das classes médicas.
Número de pessoas beneficiadas: 18

De 25/03 a 28/03 Desenvolvimento de Líderes de Vendas
O curso tem o objetivo de prover formação básica para
profissionais Líderes de Vendas e/ou profissionais de
outras áreas que queiram se aprofundar nos temas de
gestão de equipes comerciais, focado em visão geral da
indústria, indicadores de performance e auditorias, planejamento e controle, gestão de pessoas e liderança e
gestão de equipes em mercados institucionais.
Número de pessoas beneficiadas: 8

Inteligência e Business Support

O Sindusfarma apresentou às empresas associadas
uma ferramenta de gestão que permite aos laboratórios farmacêuticos um direcionamento mais eficaz de
marketing na relação das empresas com o mercado farmacêutico institucional público e privado. O programa
é uma parceria com a Close-Up e a Nordica.
O gerenciador de dados reúne informações do DataSUS que são abastecidos trimestralmente pela Close-Up, permitindo o acesso a um vasto banco estatístico sobre pacientes, doenças, diagnósticos, hospitais e medicamentos usados em ambiente hospitalar.
Com este sistema, as áreas de marketing das empresas poderão identificar a prevalência de determinadas patologias por regiões, aprimorando a gestão de
cada conta.
“O sistema foi desenvolvido para simplificar o trabalho das áreas de inteligência das indústrias farmacêuticas associadas ao Sindusfarma, que tem produtos
nos mercados institucionais ligados ao Sistema Único
de Saúde e ao sistema privado, vinculado a Agência
Nacional de Saúde (ANS)”, diz Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 22

MARÇO

Gerências

20/02 Ferramentas de informação do mercado Público
(DataSindus)

acesso aos mercados de saúde público e privado, abordando, entre outros temas, Acesso e Incorporação de
Medicamentos, Doenças Raras e Judicialização, Biossimilares e PDPs.
Número de pessoas beneficiadas: 80

ABRIL

08/04 Grupo de Trabalho de Salários e Benefícios
Convidamos os profissionais de RH e responsáveis por
salários e benefícios das Indústrias Farmacêuticas associadas para a nossa 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de
Salários e Benefícios que no dia 08/04 às 09h na sede
do Sindusfarma, para a discussão da seguinte agenda:
Resumo da Última Reunião; Pesquisa Salarial; Cargos a
Serem Adicionados; Demais Alterações na Pesquisa; Pesquisa sobre Boas Práticas; Elaboração do questionário,
cronograma e plano de execução; Pesquisa sobre seguro
saúde; Elaboração do questionário, cronograma e plano
de execução; Demais assuntos do grupo e sugestões para
a próxima reunião.
Número de pessoas beneficiadas: 11

09/04 Workshop Business Model Canvas
De 22/02 a 31/05 Acesso de Medicamentos e
Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro
O principal objetivo deste curso é formar profissionais
aptos a atuarem na área de Acesso com habilidades para
elaborar ou colaborar na elaboração 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 Marketing que necessitem ou desejem entender os processos dessas áreas.
Em 14 módulos, o curso qualificou profissionais da
indústria farmacêutica na elaboração de estratégias de

Este workshop tem como objetivo promover os conhecimentos básicos sobre o planejamento financeiro, assim
como compreendam a sua utilização como ferramenta
de auxílio na tomada de decisão frente ao planejamento de ações e projetos.
Número de pessoas beneficiadas:

11/04 1º reunião do conselho consultivo – GIBS
Convidamos os membros do conselho Consultivo para
discutir a seguinte agenda: Programa de Cursos e Eventos 2019; Calendário de Pesquisas 2019; Nível de Serviço
Indústria / Canal de Distribuição: Problemas e proposta;
Nível de serviço dos provedores(Close-up): Demandas
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dos associados e ações previstas 2019; Prêmio Lupa de
Ouro- Metodologia, Categorias previstas e Cronograma.
Número de laboratórios beneficiados: 10
M AIO

De 14/05 a 15/05 Workshop Trade marketing na
indústria farmacêutica
O workshop teve o objetivo de entender os novos rumos
do Trade Marketing na Indústria Farmacêutica, avaliando o estágio atual e as oportunidades desenvolvimento,
transmitir melhores práticas do trade marketing farmaceutico através de apresentação de casos de sucesso,propiciar um espaço de discussão e troca de experiências,
gerar novas ideias para aumentar a eficácia e eficiência
das atividades de trade Marketing e aproximar indústria e varejo visando gerar oportunidades de cooperação
Número de pessoas beneficiadas: 68

De 20/05 a 21/05 Workshop Trade marketing na
indústria farmacêutica
O workshop foi desenvolvido com o propósito de formar profissionais para atuarem no campo do marketing digital farmacêutico, bem como para complementar a formação de profissionais de marketing que necessitem entender limitações e oportunidades que a

transformação digital representa para seus negócios.
O programa visa transmitir conhecimento e estimular
o pensamento disruptivo diante do cenário de transformação digital. Além disso, o curso visa promover
o debate sobre os avanços relacionados à digitalização dos negócios, aos desafios da inovação, ganhos
de produtividade e a gestão contemporânea organizacional focada no modelo de negócio da indústria
farmacêutica.
Número de pessoas beneficiadas: 24

22/05 Pesquisa Estruturas de Marketing Digital
Esta pesquisa teve como finalidade entender como o
tema “Marketing Multichannel e Digital” é abordado
dentro dos laboratórios da Indústria Farmacêutica. As
atividades de marketing digitais assumem uma importância cada vez maior dentro do marketing mix dos
nossos associados seja por conta de sua maior custo/
efetividade, seja por conta das limitações de compliance. A pesquisa revelou que vários laboratórios já possuem atividades de grande alcance tais como: webmeetings, visitas remotas entre outros.
Tivemos uma boa adesão com 22 laboratórios que
representam aproximadamente 30% do mercado em
faturamento.
Número de laboratórios beneficiados: 22

Pesquisa Estruturas de Marketing Digital
Investimento em Marketing Digital

Do investimento
total em Marketing
da sua empresa
aproximadamente qual
a porcentagem gasta
em Marketing Digital?

Sua empresa mede
o retorno das ações
de marketing digital?
N = 15

7 empresas

N = 14

NÃO

4 empresas
3 empresas

33%

SIM
67%

De 1% a 5%

Fonte: Pesquisa Estruturas de Marketing Digital – maio/2019.
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De 10% a 15%

De 30% a 40%

30/05 Workshop administradores por indicadores
integrados
O workshop teve como objetivo capacitar os profissionais no reconhecimento da necessidade, nas relações
horizontais e verticais, na construção, na validação, na
implementação, na apresentação e nos ajustes necessários dos indicadores empresariais, em âmbito geral e
particularmente com foco em projetos.
Número de laboratórios beneficiados: 26
JU N HO

14/06 IQVIA World Review – Dinâmicas e Perspectivas
do Mercado Farma Global
O Sindusfarma realizou no dia 14 de junho de 2019 a palestra Dinâmicas e Perspectivas do Mercado Farma Global – IQVIA World Review, apresentada por Felipe Abdo.
Este evento foi uma versão da conferência principal do
IQVIA World Review, para aqueles que não estiveram
no encontro oficial no dia 06/06.
Número de pessoas beneficiadas: 58

Média de crescimento esperado para 2019
Retail valores

Retail unidades

Non retail
valores

Non retail
unidades

7,79%

5,85%

8,67%

5,07%

Média de crescimento esperado para 2020
Retail valores

Retail unidades

Non retail
valores

Non retail
unidades

8,77%

6,56%

9,21%

5,62%

Fonte: Pesquisa Benchmarking de Expectativas 2020 – junho/2019

Inteligência e Business Support

O workshop teve como objetivo abordar além do processo e as propostas de modificação da resolução da CMED
nº 2/2004, mas também o que se refere ao planejamento e encadeamento das atividades, interações e repercussões do processo nas demais atividades na empresa
(marketing, acesso e vendas).
Número de pessoas beneficiadas: 70

Crescimento do mercado (N=13)

Gerências

03/06 Workshop Formação de Preço na Indústria
Farmacêutica

Benchmarking de expectativas 2020

Benchmarking de expectativas 2020
Reajuste de preços/inflação (N=13)

Expectativa de aumento de preços para 2020
Faixa 1

3,78%

Faixa 2

3,75%

Faixa 3

3,54%

Expectativa de inflação (IPCA geral)
2019

4,12%

2020

4,1%

Fonte: Pesquisa Benchmarking de Expectativas 2020 – junho/2019

25/06 Pesquisa Benchmarking de Expectativas da
Indústria Farmacêutica
Realizamos pela quarta vez a Pesquisa Benchmarking de
Expectativas da Indústria Farmacêutica para 2019/2020.
Esta pesquisa destina-se a medir o consenso da indústria
com relação a parâmetros de planejamento para 2020,
tais como, aumento de preços, inflação, crescimento de
mercado, entre outros. Nosso objetivo é ter um número
adicional e alternativo ao dos institutos de pesquisa que
possa nos auxiliar nas negociações de orçamento e planejamento anual. A pesquisa alcançou 13 laboratórios,
que somados representam 16% de cobertura do mercado e gerou as seguintes conclusões:

Número de laboratórios beneficiados: Totalidade dos associados.

24/06 Fórum Expectativas Econômicas 2019/2020
O objetivo do fórum foi propiciar aos executivos da indústria parâmetros que ajudaram no planejamento
2020, tais como: expectativa de inflação, crescimento
do mercado, aumento de preço, mudanças regulatórias
etc. Foram apresentadas visões das empresas de pesquisa, de um economista renomado e o resultado da pesquisa de expectativa dos associados do Sindusfarma,
que refletem um consenso dos executivos da indústria.
Número de pessoas beneficiadas: 52
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Pesquisa Boas Práticas – Auxílio Creche
Valor R$

De 01/07 a 02/07 Workshop Gestão de Marketing
Aplicada aos Produtos Farmacêuticos Módulo Básico
Este curso foi estruturado para aportar conceitos básicos do marketing farmacêutico e para proporcionar
uma ampla e profunda compreensão de questões específicas desse mercado. Além disso, o curso forneceu
conhecimentos e habilidades necessárias no planejamento e execução de programas de marketing em seu
dia-a-dia.
Número pessoas beneficiadas: 7

De 15/07 a 16/07 Workshop Monitoramento e Métricas
nas Mídias Sociais
Este curso teve como objetivo Instrumentalizar os participantes a manejar as principais ferramentas de métricas em mídias sociais, como Facebook Insights, Instagram Insights e Youtube Analytics, além de capacitar o aluno(a) a entender o que significam as principais métricas em mídias sociais para poder mensurar
seus resultados e também otimizar e melhorar seus
esforços.
Número pessoas beneficiadas: 10

16/07 Pesquisa: Boas Práticas de Remuneração e
benefícios
O Sindusfarma lançou uma pesquisa sobre Boas Práticas de Remuneração e Benefícios que teve uma excelente adesão com 22 laboratórios associados participantes.
Nesta pesquisa, levantamos os valores médios, mínimos e máximos de vários benefícios tais como valor de
Vale Alimentação, Assistência médica disponibilidade
de veículos etc. Esta Pesquisa foi discutida e formulada
Grupo de Trabalho de Salários e Benefícios do Sindusfarma. Este grupo é composto por profissionais das Indústrias farmacêuticas e o objetivo é o benchmarking
de informações relacionadas a Salários e Benefícios,
bem como melhoria da Pesquisa Salarial Sindusfarma.
Veja abaixo alguns Highlights da Pesquisa:
Pesquisa Boas Práticas – Refeição

Gerentes (Field)
Média

Mínimo

Máximo

R$ 737,76

R$ 380,00

R$ 998,00

15/08 Grupo de trabalho treinamento e RH
Convidamos os membros do grupo de trabalho: treinamento e RH para discutir a seguinte agenda: Apresentação Pesquisa – Panorama do Treinamento de Vendas
Farma – Glauco Meirelles – Sindusfarma; “Gamificação na Prática” – Alexandre Pagano – Digital Design;
Enquete sobre Curso de Desenvolvimento de Líderes
de Vendas; Discussão aberta sobre ações para a força
de vendas.
Número de pessoas beneficiadas: 9

22/08 Pesquisa: Panorama do Treinamento na Força de
Vendas 2019
Esta pesquisa realizada pelo Sindusfarma teve como
base a pesquisa anual da ABTD que apresenta o panorama do treinamento & desenvolvimento no Brasil,
considerando diversos segmentos então criamos esta
versão específica para o Panorama da Força de Vendas
das Indústrias Farmacêuticas que servirá de base para
seu planejamento e até por evidenciar e sustentar seus
projetos para o ano.
A Pesquisa aborda diversas informações entre elas:
Perfil das empresas, nível de investimento, volume
de treinamento, estrutura das áreas de treinamento, distribuição de gastos e mensuração dos resultados em T&D.
Alguns highlights da pesquisa deste ano:
• R$3.295,00 em investimento em T&D por colaborador
(por ano) em média.
• 55% do investimento em T&D tem como foco as lideranças.
• 59 Horas de T&D por colaborador (por ano) em média
• 76% das empresas utilizam EAD/ e-learning

Valor por dia

Gerentes executivos (Office/Fábrica)
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Média

Mínimo

Máximo

R$ 41,54

R$ 35,00

R$ 46,00

S I N D U S FA R M A

A pesquisa teve 18 laboratórios participantes, que somados representam 30% de cobertura do mercado, alcançando um total de 10.148 profissionais da Força de
Vendas envolvidos.
Número de laboratórios beneficiados: 18

27/08 Workshop – Apresentação pesquisa de Imagem
dos laboratórios
O workshop contou com apresentações da consultoria
Ipsos, sobre Marketing de influência na indústria farmacêutica e o também tivemos o detalhamento do estudo
sobre a imagem dos laboratórios junto à classe médica. Foram realizadas 11 perguntas a 17 especialidades
médicas diferentes com amostra total de 900 médicos.
Número de pessoas beneficiadas: 79

Em parceria com o Instituto de Pesquisa IPSOS, realizamos novamente a pesquisa de imagem dos laboratórios
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
avaliação, tais como qualidade dos produtos, qualidade
dos representantes etc. Foram realizadas 11 perguntas
a 16 especialidades médicas diferentes com amostra total de 650 médicos.
Número de laboratórios beneficiados: Totalidade dos associados.

Inteligência e Business Support

Atuar nesses mercados exige conhecimento, habilidade e competências diferentes dos mercados retail, tais
como: entendimento dos processos de acesso, entendimento das limitações e possibilidades em termos de informações de mercado, diferentes estratégias e ações táticas. O objetivo do curso foi propiciar competências e
habilidades para lançar e gerenciar produtos neste con-

29/08 Pesquisa de Imagem dos Laboratórios

Gerências

28/08 Planejamento de Marketing e Gestão de
Produtos para Mercados non-retail

texto. Profissionais experientes em acesso e gestão de
produtos de alta complexidade compartilharam conceitos e experiências práticas.
Número de pessoas beneficiadas: 33

Pesquisa de imagem dos laboratórios – Clínica Geral
Imagem Corporativa
Inovação

Ações de Marketing

Confiança

Preferência

Recomendação

14% Pfizer

14% Eurofarma

13% Eurofarma

14% Eurofarma

63% Aché

9%

Novartis

11% Aché

12% Pfizer
Aché

12% Aché

61% Pfizer
Novartis

8%

Sanofi

8%

6%

Bayer

Boehringer Ingelheim

6%

Medley
Sanofi

56% Sanofi

Presença
Mais próximo

Visitas + frequentes

Melhor representante

18% Eurofarma

14% Eurofarma
Aché

13% Eurofarma

15% Aché

6%

Sanofi

11% Aché

6%

5%

EMS

Pfizer

6%

Novartis
Sanofi

Produtos
Genéricos Qualidade

Produtos Qualidade

Melhor Custo × Benefício

18% Eurofarma

12% Aché

28% Eurofarma

17% Medley

10% Eurofarma

18% Aché

13% EMS

8%

10% EMS

Sanofi
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04/09 Workshop finanças para não financeiros

Pesquisa Relação Industria farmacêutica e Operadoras
de saúde Desafios e Oportunidades
O objetivo da pesquisa foi identificar as melhoras necessárias no trabalho da Indústria, no seu relacionamento
com os pagadores do Sistema Suplementar de Saúde.
Identificamos várias áreas de oportunidade como
exemplificado abaixo:

O senhor(a) acredita que a Indústria Farmacêutica
conhece a realidade fiscal, disponibilidade de
recursos, regras locais e perfil da população das
operadoras quando realizam suas propostas de valor?

20%

Suficientemente

Pouco

05/09 Pesquisa Benchmarking de Equipes de Campo
A pesquisa permitirá aos nossos associados comparar
tamanhos e estruturas das equipes, tamanhos de painel
médico e demais tipos de target como farmácias, hospitais etc. bem como os KPIs de produtividade e efetividade das equipes.
Abaixo encontre alguns highlights da pesquisa deste ano:
• Os 20 laboratórios que participaram da pesquisa do
ano passado tiveram um aumento de 18% de representantes em 2019
• A média de visitas médicas por dia caiu de 10 para 9
• A meta de cobertura de painel está em 87% em média
• As equipes têm uma média de 10 Representantes
por GD

40%

40%

Espera-se que este workshop proporcione aos participantes conhecimentos básicos sobre o planejamento
financeiro, assim como compreendam a sua utilização
como ferramenta de auxílio na tomada de decisão frente ao planejamento de ações e projetos.
Número de laboratórios beneficiados: 14

A pesquisa teve 24 laboratórios participantes, que somados representam 43% do mercado em faturamento.
Número de laboratórios beneficiados: 24

Muito pouco

20 Laboratórios

Com relação a qualificação do profissional, e de
maneira geral marque as deficiências mais comuns:
(mais de uma opção pode ser selecionada)
N=10

6.745

5.710
Materiais de apoio
e suporte inadequados

11,1%

Falta de cumprimento dos
compromissos assumidos (ex. não
dar retorno em questionamentos)

11,1%

77,8%

Falta de capacidade
de entendimento das
necessidades do cliente
Falta de conhecimento
do produto

Falta de conhecimento
dos processos da operadora

0,0%

66,7%
Representantes 2018

100
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Representantes 2019

Análise Geral
Item
Reps por GD

Média

Mínima

Máxima

10

4

38

87%

70%

100%

Média de Visitas / Contatos por dia

9

2

16

Média de Visitas Farmácia por dia

3

0

12

68,3%

13,3%

95,0%

81%

60%

100%

Target cobertura do painel

% tempo coaching do GD
% dias em campo
% de revisita

5,5%

92,0%

10

1

118

Número de Ciclos / Ano

10

2

16

Número de dias Úteis / Ciclo

36

10

209

Convidamos os membros do conselho Consultivo para
discutir a seguinte agenda: Pesquisa Benchmarking de
Equipes de Campo: Resultados parciais e próximos passos; Problema de Rupturas no PDV e Nível de Serviço da
Indústria: Nova iniciativa Sindusfarma; Apresentação
Close-up: Quais as providencias para mitigar os efeitos
da nova lei de proteção de dados pessoais; Júri Prêmio
Lupa de Ouro Categoria Melhor projeto: Inteligência de
Mercado e Produtividade e Efetividade.
Número de laboratórios beneficiados: 9

O workshop teve como objetivo apresentar o perfil e
características do KAMs, métricas para avaliação de
desempenho, metodologia de atuação, relacionamento com clientes e inserção empresarial dos gerentes de
contas especiais dentro da área industrial farmacêutica. Este conteúdo será ampliado com a apresentação de
conceitos acadêmicos e atuações em diferentes áreas,
fazendo do evento uma oportunidade de desenvolvimento para gestores, profissionais e estrategistas que
atuam nas áreas de marketing, acesso e vendas institucionais da indústria farmacêutica, além de permitir
aos candidatos a KAM um melhor conhecimento de sua
futura área de atuação.
Número de laboratórios beneficiados: 21

30/09 a 01/10 Curso Gestão de Produto – Módulo
Avançado

26/09 Fórum Lei Geral da Proteção de Dados: O que
Devo Saber e Conhecer sobre o Tema?

30/09 a 01/10 Medical Sciense Liaison: Quando e
como implementar visando Maximizar seu impacto

Onde quer que os dados pessoais sejam coletados, armazenados, usados e, finalmente, excluídos ou destruídos,
surgem preocupações de privacidade. Com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), o Congresso Brasileiro tenta
reforçar e unificar a proteção de dados para todos os indivíduos dentro do Brasil. Essa lei afeta todas as organizações que processam os dados pessoais de cidadãos do
Brasil e tem efeitos além destas fronteiras.
Número de laboratórios beneficiados: 65

Este workshop tem como objetivos mostrar o perfil profissional e as atividades desenvolvidas pelos MSL (Medical Science Liaison) nas indústrias farmacêuticas, assim como os desafios envolvidos na gestão e gerenciamento destas atividades pelas áreas científicas destas
empresas.
Número de pessoas beneficiadas: 18

De 26/09 a 27/09 Programa Aplicando o Modelo
Kirkpatrick na AV de Treinamento

10/10 Pesquisa Salarial Sindusfarma

O objetivo deste treinamento foi permitir que através do
aprendizado adquirido o participante esteja capacitado
para melhorar seus programas de treinamento (Treina-

Inteligência e Business Support

13/09 Workshop Alta Performance em Gestão de
Equipes de Acesso

19/09 2ª reunião do conselho consultivo – GIBS

Gerências

42,4%

Quantidade Produtos Promovidos

mento Eficaz), maximizar os resultados organizacionais
(Eficácia do Treinamento) e demonstrar o valor dos programas de treinamento desenvolvidos.
Número de laboratórios beneficiados: 14

Com palestras dos especialistas teve início o curso Gestão de Produtos – Módulo Avançado, realizado pelo Sindusfarma para apresentar aos profissionais da indústria
as modernas técnicas e estratégias, tendo em vista os
desafios de um mercado farmacêutico cada vez mais
competitivo. A iniciativa nasceu da constatação de que a
crescente complexidade de produtos e a competitividade
no mercado brasileiro de medicamentos tem exigido dos
gerentes de produto mais conhecimento sobre o comportamento da classe médica e dos pacientes e como interpretar dados para desenvolver suas estratégias.
Número de pessoas beneficiadas: 25

OU T U BRO

A Pesquisa Salarial Sindusfarma é um projeto discutido
e aprovado pelo Grupo de Trabalho de Salários e Benefícios do Sindusfarma é composto por profissionais das
Indústrias farmacêuticas e o objetivo é o Benchmarking
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de informações relacionadas a Salários e Benefícios bem
como melhoria da pesquisa Salarial Sindusfarma. Se trata de uma pesquisa gratuita, completa e personalizada
para Indústria Farmacêutica servindo como ótimo benchmarking para os participantes verificarem sua posição Salarial por cargo frente a mediana do mercado e aos
diferentes quartis. Nesta edição tivemos uma excelente
adesão com 18 laboratórios participantes que representam 25% do Mercado em Faturamento
Número de laboratórios beneficiados: 18

23/10 Workshop Gestão Estratégica de Eventos
Médicos Ed. II
O principal objetivo deste curso apresentar aos participantes uma visão abrangente do importante papel dos
eventos para a indústria farmacêutica, além de ferramentas que proporcionam a gestão estratégica dos recursos e também de avaliação dos termos científicos de
interesse das classes médicas.
Número de pessoas beneficiadas: 17

29/10 Pesquisa, Análise e Inteligência de Mercado
O curso promoveu formação básica para profissionais
de inteligência e pesquisa de mercado em início de carreira e/ou profissionais de outras áreas de marketing
que necessitaram conhecer as ferramentas básicas de
pesquisa de mercado.
Número de pessoas beneficiadas: 10
N OVE M BRO

04/11 Workshop Como Desenvolver Modelos
Econômicos em Saúde

12/11 Grupo de Trabalho Treinamento e RH
Convidamos os membros do Grupo de Trabalho de Treinamento e RH. Temas: ABTD e ATD 2019 – Igor Cozzo –
Presidente da ABTD; A Importância da Neurociência no
Desenvolvimento – Thaís Gameiro – Nêmesis; Como engajar o Gerente de Distrito na sua missão de desenvolver seu time – Sindusfarma; Tendências Tech no Treinamento (microlearning; digital/ead; gamification; etc.)
– Sindusfarma;
Número de pessoas beneficiadas: 20

21/11 Reunião do Grupo de Trabalho Acesso
Foram apresentados os resultados da pesquisa junto aos
pagadores, com a presença de representantes das operadoras. Identificamos dificuldades na interação das indústrias farmacêuticas com as operadoras de saúde. Entre outros fatores, alguns pontos que contribuem para
essas falhas vêm da cultura da indústria e da formação dos profissionais que interagem com as operadoras
(geralmente são profissionais que vêm das equipes de
campo). Entre outros pontos críticos, identificamos que
existe um falta de capacidade em entender as necessidades, realidade fiscal e processos dessas operadoras.
Foi aprovado um plano de ação para ser implementado
ao longo de 2020 no sentido de melhorar essa interação.

29/11 3º reunião do Conselho Consultivo – GIBS

A apresentação de modelos farmacoeconômicos é obrigatório tanto nos processos de avaliação da Conitec
como da ANS. Além disto, os resultados destes modelos
são muitas vezes vistos como pontos de argumentação
para negociações individualizadas com planos de saúde. Este curso de curta duração tem como objetivo habilitar/aumentar a compreensão de todo o mecanismo
e dinâmica do desenvolvimento de um modelo farmacoeconômicos, seu embasamento, critérios técnicos e de
qualidade, com também sua aplicabilidade.
Número de pessoas beneficiadas: 12

Convidamos os membros do Conselho Consultivo para
discutir a seguinte agenda: Plano de Ação Saúde Suplementar; Status Grupos de Trabalho: Treinamento da Força de Vendas e Incentivos e Premiação / Necessidades
dos Associados; Projeto Redução de Rupturas – KPI Nível
de Serviço; Apresentação Close-up; Apresentação IQVIA;
Apresentação dos resultados da Pesquisa de satisfação
do Provedores de Informação: Close-up e IQVIA.
Número de laboratórios beneficiados: 10

07/11 Fórum Premiação e incentivos da Força de Vendas

03/12 Pesquisa de satisfação com os provedores de
informação Close-up e IQVIA

Convidamos os membros do grupo de trabalho para participarem do fórum onde foram apresentados as seguintes palestras e cases: Como mensurar a efetividade da
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força de vendas, facilitar os processos de premiação e
remuneração variável e garantir a satisfação de todos
os envolvidos?; Case Novartis; Case BMS; Case Torrent;
Case Biolab; Mesa Redonda.
Número de pessoas beneficiadas: 30

S I N D U S FA R M A

DEZEMBRO

A Pesquisa de Satisfação das Indústrias Farmacêuticas
em relação aos provedores de informação: 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. Tivemos uma excelente adesão com 43 laboratórios participantes representando 48% do mercado
em faturamento.
Número de laboratórios beneficiados: 43

10/12 Curso Trade Marketing

O objetivo da realização desta pesquisa foi entender
como estão estruturados e governados os programas
de incentivos para Força de Vendas e Gerentes de Contas atualmente na indústria farmacêutica.
A pesquisa teve boa adesão com 45 laboratórios participantes.
Número de laboratórios beneficiados: 45

Inteligência e Business Support

16/12 Pesquisa Premiação /Incentivos / Remuneração
variável da FV.

Ao longo do ano a Gerência de Inteligência e Business
Support ganhou muito em dinamismo nas vertentes
elencadas nos objetivos acima, a saber:
Realizamos 17 eventos, entre fóruns e cursos (contra
10 em 2017) todos eles com grande participação e muito
bem avaliados pelos participantes.
No total 581 pessoas participaram dos nossos eventos
Realizamos 12 pesquisas (contra 8 em 2017) em áreas
de interesse dos associados
Ampliamos novamente a rede de executivos que se
engajaram nas atividades da Gerência de Inteligência
e Business Support, seja no conselho consultivo ou através de participação em outras atividades.
O Gerência de Inteligência e Business Support continua com um papel muito importante se colocando como
interlocutora da Indústria frente aos provedores de informações de marketing atuando como um canal para
concentrar as necessidades da Indústria.

Gerências

O objetivo do curso foi transmitir as melhores práticas nas principais ferramentas do trade marketing farmacêutico, propiciar um espaço de discussão e troca
de experiências, gerar novas ideias para aumentar a
eficácia e eficiência das atividades de trade e aproximar indústria e varejo visando gerar oportunidades
de cooperação.
Número de pessoas beneficiadas: 50

RE S U LTAD OS OBTI D OS

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Consideramos que através da divulgação das nossas pesquisas, a
totalidade dos executivos de Marketing, Vendas, Business Support
e Pesquisa de Mercado da Indústria se beneficiam do trabalho da
Gerência de Inteligência e Business Support.
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 237
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 344
Total de Pessoas Beneficiadas: 581

Premiação da força de vendas 2019
Premiação – Remuneração variável

Quanto representa a
remuneração variável
quando comparada ao
salário total do colaborador?

26%

23%

28%

62%

66%

63%

12%

11%

10%

Sell-Out/Gerador de demanda/
Visitador médico/Visitador PDVJ

Institucional/Hospitalar/
Clínicas/Público ou Privado
(G. Demanda/G. Venda/Acesso)

Sell-In/Venda
(KAM, Vendedor)

(variável como % do total)
N = 44

Acima de 50% variável

0%

0%

0%

De 36% a 50%variável

26%

23%

28%

De 21% a 35% variável

62%

66%

63%

Até 20% variável

12%

11%

10%

Fonte: Pesquisa Premiação da Força de Vendas – Novembro/2019
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Programa Educacional
Sindusfarma (PES)

PES

A PR ESENTA ÇÃ O

O

Sindusfarma entende os investimentos em difusão do conhecimento como a base do desenvolvimento da indústria farmacêutica e tem
consciência de que o processo e aprimoramento profissional faz parte da sua missão.
Neste contexto, desenvolve um plano de trabalho
permanente por meio da oferta de oficinas de trabalho, palestras, fóruns, seminários e simpósios, além de
livros e manuais.
Paralelamente aos programas educacionais próprios,
o Sindusfarma promove regularmente ações de desenvolvimento e educação continua, em parceria com diversas instituições de ensino.

boradores, agregando valor e competitividade às empresas através da transmissão do conhecimento e da troca
de experiências de seus profissionais.
Áreas de atuação:

M ISSÃ O DO D E PA RTA ME NT O

F EV EREIRO

O PES- Programa Educacional Sindusfarma foi especialmente estruturado para capacitar e desenvolver profissionais do setor industrial farmacêutico. O compromisso com a qualificação profissional de um segmento que
cresce constantemente faz com que as empresas cresçam ao mesmo tempo em que a mão de obra se especializa aumentando a produtividade.

O B JETIVO S
Desenvolver os futuros dirigentes e líderes, além de contribuir com o aprimoramento profissional de seus cola-

•
•
•
•
•
•

Acesso, Marketing e Vendas;
Jurídico e Compliance;
Negócios e Finanças;
Operações Técnicas;
Recursos Humanos;
Regulatório.

D E S TAQU E S

22/02 Curso Acesso de Medicamentos e
Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro
Com a palestra de Sydney Clark sobre o tema “Indústria
Farmacêutica: Presente e Futuro” teve início a terceira
edição do curso Acesso de Medicamentos e Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro, realizado pelo
Sindusfarma. Distribuído em 14 módulos semanais, o curso qualifica profissionais da indústria farmacêutica na
elaboração de estratégias de acesso e no planejamento
de marketing nos mercados de saúde público e privado.
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Conheça os palestrantes:
• Anderson Ribeiro, sócio da Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual
• Bruno Abreu, diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos do Sindusfarma
• Fábio Zanini, diretor de Acesso do Grupo Merck
• Gabriela Tannus, sócia sênior da AXIA.BIO Life Sciences International
• Marcelo Cunio, consultor nas áreas médica, acesso ao
mercado e negócios institucionais
• Rosana Mastellaro, diretora de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma
• Sílvia Sfeir, diretora de Acesso & Advocacy da Bayer
• Sydney Clark, vice-presidente de Tecnologia e Serviços da IQVIA
M AIO

07/05 1ª Turma – MBA Industria Farmacêutica FIA/
Sindusfarma
As aulas da primeira turma do MBA Indústria Farmacêutica FIA/Sindusfarma tiveram início no dia 07 de maio
no auditório da entidade, onde o curso é realizado semanalmente, com a inscrição de 44 profissionais graduados
do setor. Voltado para ocupantes e postulantes de cargos
de gestão e liderança, o MBA tem por objetivo capacitar
profissionais para atuar no mercado farmacêutico e na
área da Saúde, proporcionando uma visão ampliada,
sistêmica e abrangente, por meio das estratégias e enfoque das tendências empresariais no Brasil e no mundo. Participaram da cerimônia inaugural o coordenador
geral do MBA pela Fundação Instituto de Administração
(FIA), Claudio Felisoni; o diretor executivo da instituição, Carlos Eduardo Furlanetti; e o presidente executivo
do Sindusfarma, Nelson Mussolini, que fez a apresentação de abertura. Também esteve presente a prof.ª Teresa
Cristina Zanon. Entre as disciplinas da grade curricular
estão: Estratégia de Marcas, Inteligência de Mercado e
Trade Marketing; Gestão Estratégica de Pessoas; Métodos Quantitativos Aplicados e Finanças Corporativas; e
Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

18 e 19/06 VIII Simpósio Novas Fronteiras
Farmacêuticas nas Ciências, Tecnologia,
Regulamentação e Sistema de Qualidade.
O VIII Simpósio Novas Fronteiras Farmacêuticas nas
Ciências, Tecnologia, Regulamentação e Sistema de Qualidade reuniu 15 palestrantes de renome internacional
no auditório da Anvisa, em Brasília.
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Em sua oitava edição, o encontro é uma realização do
Sindusfarma, Da International Pharmaceutical Federation (FIP) e Anvisa.
Conheça os palestrantes:
• Renato Porto, diretor da Anvisa
• Peter Pitts, do Center for Medicine in the Public Interest
• Thomas Brookland, da Roche
• Nirdosh Jagota, da MSD
• Florian Seidel, da Boehringer Ingelheim
• Cornelia Nopitsch-Mai, da EMA
• Amanda Guiraldelli Mahr, da Farmacopeia Americana (USP)
• John Cyganowsky, da Merck
• Alexandra Guta, da Opas
• Rosana Mastellaro, do Sindusfarma
• Iqbal Ramzan, da University of Sydney
• Eliana Martins Lima, da Universidade Federal de Goiás
• Shawn Gould, da Janssen
• Erika Rufino e Liana Wakano, da Janssen
• Hércules Neves, da Uppsala University e Fiocruz

Novos cursos na grade do Programa Educacional
Em 2019 incorporamos na grade do PES novos cursos
que atendem a necessidades da indústria, resultantes
de mudanças regulatórias ou do surgimento de gaps de
competência nos profissionais do mercado, entre outros
incorporamos os seguintes cursos:
• Programa Jovem Líder
• Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
• Gestão de Medical Liasion Science – MSL

Programa de Apoio Profissional
(PAP)
PES

A PR ESENTA ÇÃ O

E

m 2019, o PAP Sindusfarma assessorou várias indústrias farmacêuticas, auxiliando seus ex-colaboradores na busca de novas oportunidades no
mercado de trabalho, em conjunto com a Bolsa de Empregos on-line. A programação contemplou oito turmas,
num total de 113 participantes. Eles vêm indicados pelas
empresas e por ex-alunos; atualmente também temos
tido alguns estudantes de Farmácia e pessoas que estão
empregadas e querem se desenvolver.
Já são 16 anos de existência, com 229 turmas realizadas. Nesse período, o programa contribuiu com a reciclagem e desenvolvimento de 2.426 profissionais, que
ocupam postos de liderança e gestão nas empresas. Em
2019, a avaliação média dada pelos participantes do PAP
foi de 9,9.

M ISSÃ O
O PAP Sindusfarma recicla conhecimentos e comportamentos de profissionais em busca de uma nova oportunidade no mercado, adequando-os às exigências do
atual mundo do trabalho e preparando-os a retornar à
vida profissional alinhados com as exigências da economia global. Destinado a gerentes e supervisores, o

programa contribui para recuperar a autoestima, ao
mesmo tempo em que ensina o uso de ferramentas
que exaltam a motivação e o comprometimento. Os
resultados do PAP se traduzem num índice de recolocação de mais de 80% dos profissionais que passaram
pelo programa.

OBJ E TI V OS
• Orientar os colaboradores desligados na busca de
nova atividade profissional remunerada;
• Fornecer subsídios técnicos e psicológicos aos participantes na busca de oportunidades de trabalho, bem
como o planejamento de suas carreiras.

P Ú BL I CO- ALV O
Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em níveis
de liderança, gerência, coordenação e supervisão, em
busca de recolocação. Ministrantes: José de Araújo Villar, Arnaldo Pedace e Jair Calixto
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Total de Pessoas Beneficiadas: 113
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Eventos

Eventos

Comédia, interação e autoestima empolgam
secretárias e assistentes

E

m clima descontraído, boas gargalhadas, net
working – e palestras sérias também – cerca de
150 secretárias e assistentes da indústria farmacêutica participaram do tradicional encontro anual promovido pelo Sindusfarma, no dia 26 de setembro, no Espaço Apesp. Foi a 22ª edição do evento, que comemora
o Dia da Secretária.
Fernanda Burmeister, da BMS, gosta dos encontros,
que proporcionam uma programação animada e com
muito conteúdo. “Nós encontramos bastante gente da
indústria farmacêutica, fazemos amigas novas, e é sempre muito proveitoso estar aqui. É um dia de relaxamento e de networking. Eu gosto bastante e o mais importante é que o meu chefe apoia, todo ano ele fica feliz com
a minha participação”, afirma.

EC O NO MIA E LIDE R A NÇA
O primeiro bloco foi ministrado pelo CEO da Ipsos, Marcos Calliari, que abordou a perspectiva do mercado farmacêutico e da economia brasileira.

Na sequência, a coach Nely Silvestre falou sobre liderança feminina e a representatividade das mulheres
nas empresas.
Já a blogueira Lilian Sá finalizou o período com uma
palestra referente a autoestima e felicidade no mundo
das secretárias.“Estou muito contente com esse Encontro das Secretárias e Assistentes, que traz sempre palestras inovadoras e enriquecedoras para a nossa função e
para o nosso mercado”, disse Maristela Romaro, da P&G.

BE M - E S TAR
No segundo bate-papo, os risos incontroláveis vieram
com a Cia. de Comédia Corporativa, que apresentou o
show de stand up SecretaRISO, com enquetes de situações do dia-a-dia das assistentes.
Todas participaram de vários sorteios com brindes
incríveis, que incluem viagens all inclusive.
Danielle Borsari, da Eurofarma, participou pela segunda vez do encontro. “As palestras estão muito prestativas,
ajudando a gente bastante na autoestima, economia e eu
estou adorando. A gente adora os brindes”, afirma.
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Jogos Sindusfarma

Jogos
Sindusfarma

Jogos Sindusfarma reúnem mais
de 2 mil atletas em 12 modalidades

A

Eurofarma sagrou-se campeã dos Jogos Sindusfarma 2019, conquistando 38 medalhas de ouro,
30 de prata e 22 de bronze. Foi o 7º título da empresa na competição, que venceu em 2018, 2017, 2016,
2014, 2013 e 2010. Butantan ficou em 2º lugar e Prati-Donaduzzi, em 3º. A competição foi disputada em 12 modalidades: atletismo, basquete, e-sports, futebol, futebol
society, futsal, jogos de salão (bilhar, pebolim e xadrez),
kart, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei.
Durante seis meses, 17 empresas participaram dos
torneios: Aché, Allergan, Amgen, AstraZeneca, Baxter,
Bergamo, Biolab, Brasporto, Bristol-Myers Squibb, Eli
Lilly, Eurofarma, Instituto Butantan, Novartis, Prati Donaduzzi, Supera, Takeda e Zambon.
Os Jogos são uma realização do Sindusfarma, com
organização técnica do Sesi-SP.
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Jogos Sindusfarma 2019
Conheça os campeões por modalidade
Basquete – Masculino

Aché

E-Sports

Eurofarma

Futebol

Butantan

Futebol Society Feminino

Eurofarma

Futebol Society Masculino – Adulto

Butantan

Futebol Society Masculino – Máster

Eurofarma

Futebol Society Masculino – Sênior

Eurofarma

Futsal Feminino

Eurofarma

Futsal Masculino

Butantan

Tênis Feminino

Eurofarma

Tênis Masculino – Adulto

Butantan

Tênis Masculino – Máster

Butantan

Vôlei Feminino

Eurofarma

Vôlei Masculino

Baxter

Classificação
Campeão Geral
Eurofarma
(38 medalhas de ouro)

Vice-Campeão Geral
Instituto Butantan
(11 medalhas de ouro)

118

S I N D U S FA R M A

Jogos
Sindusfarma
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Colar Cândido
Fontoura

Colar Cândido Fontoura agracia
33 personalidades da saúde
e do setor farmacêutico

N

a noite de 25 de abril de 2019, a cerimônia do
VIII Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico agraciou 33 personalidades
do setor farmacêutico e da área da saúde. A festa foi
realizada nos salões do Clube Atlético Monte Líbano,
em São Paulo. A apresentadora Millena Machado foi a
mestre de cerimônias.
Discursando em nome dos homenageados, José Tadeu Alves falou da contribuição da indústria farmacêutica para a saúde da população e elogiou a atuação do
Sindusfarma. “O que a indústria farmacêutica faz não é
somente produzir medicamentos de alta qualidade, testá-los, embalá-los e comercializá-los, tarefas por si só mui-

to complexas e de altíssima responsabilidade e impacto,
pois estamos falando da saúde dos pacientes”, disse Tadeu. “É muito mais do que isso; é promover acesso a medicamentos de qualidade àqueles que necessitam, de maneira ampla, irrestrita e independente de classe social”.
Agraciada na categoria Autoridades, Ana Amélia Lemos, senadora até janeiro de 2019, reafirmou seu comprometimento com o aprimoramento do sistema de
saúde no país. “Estamos muito atrasados. A burocracia
atrapalha, a burocracia faz adoecer ainda mais as pessoas, porque a doença tem pressa”, disse. “E eu continuo
comprometida com essas causas [da saúde], porque essas são as causas do povo brasileiro”.
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COLAR CÂNDIDO FONTOURA
Empresários e Executivos
Alvaro Magnanelli de Mendonça Athayde
Carlos Roberto Francisco Bara
Eloi Domingues Bosio
Hagop Armenio Barsoumian
João Paulo Silva Vieira
Jose Roberto Ramos Sanchez
José Tadeu Alves
Miriam Damaris Di Maio
Odnir Finotti
Ricardo José Daudt d’Oliveira
Teodoro Ferreira Sobral Neto
Profissionais
Americo Ceccaci Conejero
Branderley Claudio
Carlos Roberto Rodrigues
Clemente del Drago
Gabriela Rodrigues Tierno
Kaoru Ishitani
Luisa Settani
Luiz Antonio Diório
Maria Christina Góes
Roberto Antônio de Oliveira
Satoro Tabuchi
Pesquisadores da Área da Saúde
Fernando Cotait Maluf
Jorge Alberto Costa e Silva
José Antonio Franchini Ramires
Luis Augusto Tavares Russo
Paulo Marcelo Gehm Hoff
Parceiros
Antônio Carlos Pipponzi
Armando Ahmed
Norberto Bonaparte
Rosalia Raia de Almeida Prado
Sérgio Mena Barreto
Autoridades
Ana Amélia Lemos
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E S P E RAN ÇA
Em sua saudação aos novos comendadores, o presidente do Sindusfarma, Omilton Visconde Junior, transmitiu
uma mensagem de otimismo. “Vocês me animam a ter
esperança no Brasil; pois um país que conta com figuras
tão capacitadas e tão valorosas só pode dar certo; reúne todas as condições para vencer os enormes desafios
atuais e os que o futuro lhe reserva”.

Colar Cândido
Fontoura
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Prêmios

Prêmio Sindusfarma de Qualidade

O

s melhores fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica, em 23 categorias,
receberam o Prêmio Sindusfarma de Qualidade
na noite de 20 de maio de 2019, em cerimônia realizada
no Credicard Hall, em São Paulo. A jornalista Erica Reis
foi a mestre de cerimônias.
Foram selecionadas 67 empresas para a etapa final da
23ª edição do Prêmio Sindusfarma de Qualidade.
O secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), Ricardo Santana, esteve
presente à cerimônia. Figura assídua na premiação nos
últimos anos, a atriz Elizabeth Savalla também compareceu ao evento. A empresa da família, Gráfica Brogotá, recebeu menção honrosa nas categorias Cartuchos e Bulas.
“Todo ano eu faço a mesma fala, que acho que é de
fundamental importância. Todos nós somos vencedo-

Prêmios

Melhores fornecedores da indústria
farmacêutica são premiados no Credicard Hall
res. Quem está em pé no Brasil é vencedor. Quem consegue trabalhar, sustentar suas famílias e fazer o trabalho que a gente faz, que é levar saúde para as pessoas, para os nossos pacientes [é vencedor]”, disse Elizabeth Savalla. “Nós trabalhamos com saúde. A nossa
responsabilidade é imensa. Todos nós aqui presentes
somos responsáveis pela saúde do nosso país, que são
todos os nossos pacientes. E é por eles que nós trabalhamos e é por eles que todas as nossas famílias que
trabalham para os laboratórios e com os laboratórios
[farmacêuticos] se esforçam todo o ano. E é por isso que
no vigésimo quarto ano nós estamos aqui, no Sindusfarma, fazendo o nosso trabalho, com muito orgulho e
com muita honra”, completou a atriz, que interpretou
recentemente a personagem Mirtes na novela “O Sétimo Guardião”, na TV Globo.
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PRÊMIO SINDUSFARMA DE QUALIDADE 2019 – VENCEDORES
Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos de Fabricação

Sunnyvale
Matérias-Primas

Fabricantes de Matérias-Primas

Colorcon

Importadores de Matérias-Primas

Merck
Materiais, Equipamentos, Instrumentos e Serviços de Controle de Qualidade

Equipamentos de Laboratório

Waters Technologies

Materiais de Laboratório

Las do Brasil

Projetos e Instalações

Azbil Telstar

Terceirização de Ensaios e Análises

T&E Analítica
Material de Embalagem

Fabricantes de Bisnagas

Bispharma

Bulas

Gráfica Laramara

Cartuchos

Gráfica e Editora Sarapui

Embalagens de Transporte

Grupo Penha

Embalagens Primárias para Injetáveis

Schott Brasil

Filmes Plásticos para Blister

Klöckner Pentaplast do Brasil

Frascos e Tampas Plásticas

Gerresheimer

Laminados de Alumínio

Embalagens Flexíveis Diadema

Rótulos

CCL Industries do Brasil

Armazenagem e Distribuição de Medicamentos

AGV Health & Nutrition
Prestadores de Serviços

Despachos Aduaneiros e Comércio Exterior

Multilog

Prestação de Serviços para Controle da Qualidade

T&E Analítica

Prestação de Serviços para Produção

Five

Soluções para Cadeia Fria

Polar Técnica

Terceirização de Produção e Embalagem

Catalent

Transporte de Medicamentos

AGV Health & Nutrition

CO NQ UISTA
“Gostaria de agradecer ao Sindusfarma pelo reconhecimento ao time da Sunnyvale. É uma grande honra estar
aqui, representando toda a Sunnyvale e, como costumamos dizer: ‘somos Sunnyvale’. A qualidade é realmente de ponta. Obrigado pelo reconhecimento do setor e
estamos sempre à disposição para servir os melhores
equipamentos. Muito obrigado!”, João Fortes, Gerente de
Produto e Serviços da Sunnyvale, vencedor da categoria
Máquinas e Equipamentos de Fabricação.
“A conquista desse prêmio representa a consolidação
e a certeza de que um trabalho em equipe é feito continuamente, ano a ano, sem perda da qualidade, mas,
na verdade, com otimização dela. Então, para nós, é de
fundamental importância. A equipe toda se sente dona
da empresa, então quando recebemos um prêmio dessa
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magnitude, eles comemoram efusivamente, pois é fruto
do resultado do trabalho árduo e contínuo deles”, Nelson
Iatallese, Diretor Comercial da Gerresheimer, primeiro
lugar na categoria Frascos e Tampas Plásticas.
“Para o time da CCL é muito gratificante recebermos
essa premiação no segmento de rótulos. É muito bacana participarmos de um segmento bonito e sincero, que
é o mercado farmacêutico, que é o Sindusfarma. Então,
para nós, é uma honra e gostaríamos de agradecer, principalmente, os nossos clientes e a parceira que estamos
fazendo a longo prazo”, Guilherme Tavian, Consultor Comercial do Segmento Farmacêutico da CCL Brasil, vencedor na categoria Rótulos.
“Gostaríamos de agradecer ao Sindusfarma por fazer
esse evento, que para nós, da Catalent, significa a con-

quista de mais um prêmio que demonstra a qualidade
dos serviços que prestamos aos nossos clientes. A Catalent prioriza muito a qualidade e dentro de tudo que temos que seguir no dia a dia, o paciente sempre está em
primeiro lugar”, Nilton Amorim, Gerente de Qualidade
da Catalent, empresa vencedora da categoria Terceirização de Produção e Embalagem.

PATRON O
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Em 2016, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade instituiu
a categoria Patrono. Assim, a cada edição é homenageada uma personalidade da indústria farmacêutica, cuja
trajetória está ligada à qualidade e ao aprimoramento
tecnológico e científico do setor.
O patrono deste ano foi o Professor Lauro Moretto.
Quando se fala sobre conhecimento dos processos produtivos, desenvolvimento de medicamentos e inovação
na indústria farmacêutica no Brasil, o nome Lauro Domingos Moretto é referência e unanimidade.
Professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP por 44 anos, atuou em grandes laboratórios farmacêuticos (Johnson & Johnson, Instituto De Angeli do
Brasil e Boehringer Ingelheim). Após essa carreira de
sucesso nas empresas ingressou no Sindusfarma, onde
chegou a vice-presidente executivo.
No Sindusfarma, trabalhou fortemente nos programas educacionais, abrindo as fronteiras para os eventos
internacionais, uma marca que hoje distingue a entidade. Atualmente, é presidente honorário da Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil.
O show da Banda Eva encerrou a festa do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2019.
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Prêmios GST e Bumerangue 2019
Farmacêuticas são premiadas por melhores
ações de RH e Saúde do Trabalho

A

s indústrias farmacêuticas com as melhores
ações de prevenção de doenças e acidentes de
trabalho e os melhores programas de desenvolvimento profissional receberam os Prêmios Excelência
em GST e Bumerangue, concedidos pelo Sindusfarma,
em cerimônia realizada no espaço Apesp, na noite de 19
de setembro de 2019.
Os laboratórios Aché, Apsen, Cristália, Eli Lilly, Libbs,
Novo Nordisk e Prati Donaduzzi foram os grandes vencedores do 9º Prêmio Bumerangue.
Os laboratórios Abbott, Allergan, Apsen, EMS, Eurofarma, Janssen, Johnson&Johnson e Novartis foram agraciados com o 10º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde
e Segurança do Trabalho.
“Nós, da Prati-Donaduzzi, estamos muito felizes de
estarmos aqui hoje, na 9ª edição do Prêmio Bumeran-
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gue. Estamos levando para o Paraná dois troféus nas
categorias: Qualidade na Inclusão de PCDs e no Treinamento e Desenvolvimento Corporativo. Para nós é uma
grande satisfação recebermos esses prêmios, que servem
de estímulo para continuarmos a nossa etapa em busca
de pessoas melhores”, comemorou Maria Rita Pozzebon,
supervisora de Responsabilidade da Prati-Donaduzzi.
“Estou muito feliz em estar aqui, no prêmio Bumerangue, pois este é um sonho que a minha equipe tinha há vários anos. Resolvemos concorrer pela primeira
vez na edição deste ano e conquistamos dois troféus. É
um grande prazer apresentar esses projetos aqui e sair
vencedor. O evento está de parabéns. Muitas empresas
importantes e vários projetos bacanas sendo apresentados, que possibilitam unir forças e aprendermos cada
vez mais uns com os outros, para, assim, tonarmos a in-

dústria farmacêutica cada vez mais forte no futuro”, afirmou Moises Vasconcellos Marques, diretor de Recursos
Humanos da Novo Nordisk, vencedora nas modalidades
Treinamento e Desenvolvimento Corporativo e Treinamento e Desenvolvimento – Força de Vendas.

S E GU RAN ÇA
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“Estamos muito surpresos e satisfeitos por obtermos
essa importante conquista em nossa primeira participação nessa premiação. Os mais de 100 mil funcionários
da Abbott pelo mundo possuem a cultura da segurança
como um dos pilares mais importantes da companhia.
Por isso, estar aqui, no Sindusfarma, compartilhando o
que fazemos em termos de segurança é, para nós, uma
grande honra”, disse o Gerente de Meio Ambiente, Saúde
e Segurança do Trabalho da Abbott, Angelo Lopes Machado, vencedor do Prêmio Excelência em GST na modalidade Setor Operacional Industrial, em empresas de
251 até 500 funcionários.
“Inovar em segurança no trabalho é, nos dias de hoje,
bastante complicado. Por isso, para a Janssen, essa conquista é de suma importância, pois ela sinaliza que estamos indo no caminho certo”, disse Solange Barros, Técnica de Segurança do Trabalho da Janssen, vencedor do
Prêmio Excelência em GST na modalidade Administrativo, em empresas de 401 a 1.000 funcionários.
A jornalista Cynthia Benini foi a apresentadora da
festa.
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Lupa de Ouro

Melhores do marketing farmacêutico
recebem Lupa de Ouro 2019
Lupa de Ouro

A

s melhores campanhas e os melhores profissionais de marketing da indústria farmacêutica,
em 24 categorias, receberam o Prêmio Lupa de
Ouro 2019 na noite de 28 de outubro, em cerimônia realizada na Sala São Paulo.
Foi a 43ª edição do evento, promovido pelo Sindusfarma. Cerca de 800 pessoas participaram da festa. A
cantora Maria Gadú e orquestra se apresentaram durante a premiação.
“É um prêmio que reconhece toda a indústria farmacêutica, não só o marketing, mas todas as áreas envolvidas na promoção da saúde, que é uma causa tão
importante, principalmente no nosso país”, disse Mônica Zafani, da Biolab, vencedora na categoria Prescrição-Maduros Cardiovasculares. “É uma edição [do Lupa
de Ouro] que está trazendo muita inovação, vários pro-

jetos incríveis e é uma honra ganhar na categoria de
‘cardiologia-maduros’, o que mostra que não existem
produtos velhos, não existem marcas velhas, existem,
sim, grandes oportunidades”.
“São duas palavras que definem este momento, esta
grande conquista: orgulho e muita gratidão em pertencer, fazer parte desse time; (...) com certeza esse é um
momento muito importante para celebrar”, disse Alice
Sanho, da Sanofi, que juntamente com Flávio Leal venceu na categoria Prescrição Cardiovasculares. “É um sentimento de realização, de valer a pena acordar todo dia
cedo pra ir trabalhar por um propósito maior, que é levar soluções em saúde para toda a população brasileira”, completou Flávio.
“É uma grande honra ter recebido este prêmio, fruto de um trabalho que nos últimos anos vem sendo
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Laboratório

Projeto/Produto

Responsável

Melhor projeto inteligência de mercado /
produtividade e efetividade

Sanofi-Medley

Web Tr@de – Feira Virtual de Negócios

Alex Santos

Melhor projeto marketing e vendas demais projetos

Abbvie

Livro – Orientações Práticas em Saúde
Suplementar

Bruno Dario

Melhor projeto marketing e vendas foco em digital

Sanofi

Parceria Sanofi e Rappi

Liliane Matsumoto e Matheus Amaral

Non-retail exclusivo

Abbvie

Synagis

Leticia Tello

Non-retail não exclusivo

Biolab

Renehavis

Renan Rocha

Medicamentos isentos de prescrição

EMS

Lacday

Luana Montagnini

Prescrição antidepressivos e antipsicóticos

Lundbeck

Brintellix

Thalles Peixoto

Prescrição outros produtos do sistema nervoso
central

Eurofarma

Pisa

Leonardo Mariano Carreiro

Prescrição cardiovasculares

Sanofi

Fluxocor Anlo

Flávio Leal e Alice Sanho

Prescrição dor e sistema músculo esquelético

Apsen

Flancox 500

Alex Bartholomeu, Telma Guimarães e
Kelson Monteiro

Prescrição trato alimentar e metabolismo

EMS

Egogastro IBP

Danielle Passos

Prescrição demais classes terapêuticas

União Química

Britens

Miriam de Souza Pereira

Prescrição – Lançamento sistema músculo
esquelético e sistema nervoso central

Aché

Artrogen Duo

Thais Barreto e Nahome Nascimento

Prescrição – Lançamento vitaminas, aparelho
digestivo e cardiovasculares

Mantecorp Farmasa

Ofolato

Renata Cussiol e Raphaela Donato

Prescrição – Lançamento demais classes
terapêuticas

Zodiac

Dutam

Bruno Monzani

Prescrição – Maduros aparelho digestivo e vitaminas

EMS

Neutrofer

Rogério Peixoto

Prescrição – Maduros cardiovasculares

Biolab

Ablok Plus

Mônica Zafani

Prescrição – Maduros Sistema geniturinário
Hormônios sexuais

Mantecorp Farmasa

Marcrodantina

Renata Cussiol e Natália Patto

Prescrição – Maduros sistema músculo esquelético

EMS

Risedross

Talitha Albuquerque e Jade Vanzo

Prescrição – Maduros sistema nervoso central

EMS

Daforin

Thais Nania

Prescrição – Maduros demais classes terapêuticas

Aché

Alenia

Viriato Parisotto

Melhor força de vendas

Aché

Performance empresarial genéricos

Eurofarma

Excelência em marketing Adalmiro Baptista

Novartis
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aperfeiçoado”, disse Donino Scherer, diretor da unidade de Genéricos da Eurofarma, vencedor na categoria
Performance Genéricos. “A cada dia nossa força de vendas tem buscado mais e mais, nesse mercado tão competitivo como é o de genéricos, se destacar perante a
concorrência”.

“A gente sabe o quanto a depressão é ainda uma
doença superestigmatizada no Brasil e sabe da importância de levar qualidade e saúde de Norte ao Sul do
Brasil através de nossos representantes”, disse Thalles
Peixoto, gerente de Produto da Lundbeck, vencedor na
categoria Prescrição Antidepressivos e Antipsicóticos.
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Feiras

Sindusfarma reúne especialistas na FCE Pharma

FÓ R UM “TA LK S C IE NC E ”
Em evento paralelo à feira, o Sindusfarma realizou, em
parceria com a NurnbergMesse, o fórum “Talk Science”. Durante as palestras, que foram abertas à participação do público visitante da feira, especialistas fa-

laram sobre temas como rastreabilidade, análise de
risco, logística e armazenagem aplicada às indústrias
farmacêuticas.

Feiras

O

Sindusfarma participou da 24ª edição da FCE
Pharma – Feira Internacional de Tecnologia
para a Indústria Farmacêutica, que aconteceu
entre os dias 21 e 23 de maio, no centro de exposições
São Paulo Expo.
Os visitantes que passaram pelo estande do Sindusfarma na FCE Pharma puderam conhecer as atividades
realizadas pela entidade e os vários trabalhos desenvolvidos em defesa da indústria farmacêutica acerca de temas relevantes para o setor.

F ÓR U M “ I N S I GHT S CI E N CE ”
O Sindusfarma também participou do fórum “Insight
Science”, destinado aos presidentes e principais executivos das indústrias farmacêuticas. Neste encontro, especialistas debateram o cenário da regulação do mercado
de medicamentos no Brasil, a inovação e o empreendedorismo nas organizações da indústria farmacêutica, as
competências necessárias para o futuro do trabalho no
setor e a rastreabilidade de medicamentos.
A palestra de abertura foi feita por João Paulo Picolo,
CEO da NurnbergMesse Brasil, e por Nelson Mussolini,
presidente executivo do Sindusfarma.
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Bolsa de Empregos

O

Bolsa de Empregos Sindusfarma (BES) é um
canal direto e interativo de comunicação, na
internet, entre candidatos e os gestores de Recursos Humanos das empresas associadas ao Sindusfarma, que facilita a busca e a seleção de profissionais
qualificados e aptos a atuar na ampla gama de funções
oferecidas pela indústria farmacêutica e nas áreas de
atuação de seus fornecedores e prestadores de serviço.
Em 2020, será lançada a moderna plataforma digital
do BES, com novas funcionalidades para publicação de
vagas e currículos e a busca e o recrutamento de profissionais.

Dados atualizados até Dezembro/2019
Número de Empresas Cadastradas
Total de Currículos Incluídos

692
20.076

Total de Vagas Incluídas

190

Total de Currículos Atendidos

157

Total de Vagas Atendidas
Currículos em Aberto
Vagas em Aberto

0
19.919
190

Total de Acesso de Empresas

27.884

Total de Acesso de Profissionais

70.604

Bolsa de
empregos
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Publicações

Guia Sindusfarma de Acesso
ao Mercado de Saúde Brasileiro
Gabriela Tannus, Marcelo Cunio
e Valéria Garran

Gene Therapy

No Fórum Terapias Gênicas/
Avançadas: Geração de Valor
na Jornada do Paciente e do
Sistema de Saúde, realizado pelo
Sindusfarma e a Anvisa nos dias 23
e 24 de outubro de 2019, gestores
públicos, médicos, pesquisadores
nacionais e internacionais,
parlamentares e lideranças
da Saúde compartilharam as
experiências no Brasil e em outros
países e discutiram os diversos
aspectos relativos ao tema, como
regulação, pesquisa clínica,
financiamento e sustentabilidade.

In the Gene and Advanced
Therapies: Creating Value in
the Patient Journey and in the
Health System Forum, held by
Sindusfarma and Anvisa on
October 23 and 24, 2019, public
managers, physicians, national
and international researchers,
congressmen, and healthcare
leaders shared experiences in
Brazil and in other countries. They
discussed various aspects related
to the theme, such as regulation,
clinical research, financing, and
sustainability of the system.
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Com orientações valiosas para o
desenvolvimento de profissionais
especializados em doenças de
alta complexidade, que requerem
um pagador institucional (Poder
Público ou operadoras de saúde),
essa obra mostra como estabelecer
estratégias e implementar planos
de acesso, preenchendo uma
lacuna na formação disponível
no mercado.

Terapia Gênica
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Guia Sindusfarma de Qualificação
de Fornecedores para Serviços
na Nuvem

Diretrizes Gerais de Segurança
para a Cadeia Farmacêutica
Jair Calixto

Jair Calixto

Os avanços da tecnologia
de informação têm exigido
a formação de profissionais
cada vez mais capacitados em
gerir e garantir a segurança
dos conteúdos disponíveis
em sistemas informatizados
internos e externos (nuvem). Esta
publicação orienta os profissionais
do Complexo Produtivo da Saúde
sobre as melhores práticas de
gestão nesse novo campo.

Fluxo para Avaliação de Impurezas
Elementares em Medicamentos
Jair Calixto

A presente publicação foi
elaborada com o propósito
de orientar as indústrias
farmacêuticas e do complexo
produtivo da saúde sobre o
controle das impurezas metálicas,
em sintonia com as diretrizes
da Anvisa e do Conselho
Internacional sobre Harmonização
de Requisitos Técnicos em
Produtos Farmacêuticos para Uso
Humano (ICH, na sigla em inglês).
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Este guia trata dos aspectos
relacionados às medidas
de segurança na cadeia de
medicamentos, com o objetivo
de auxiliar as empresas
associadas, seus profissionais e
demais interessados a avaliar os
conceitos do tema, para possível
incorporação aos Sistemas
da Qualidade, mantendo o
elevado padrão de qualidade dos
medicamentos comercializados
no Brasil.

Estrutura do Sistema da Qualidade
Aplicado à Indústria Farmacêutica
Jair Calixto

Esta edição trata dos guias ICH Q8, Q9,
Q10, Q11 e Q12, com o intuito de antecipar
e debater os principais aspectos de um
sistema de qualidade robusto e adaptado
às exigências nacionais e internacionais,
que em breve deverão ser incorporadas
às normas da Anvisa.

A Era Educacional II – Sinergia
entre saber e prática na busca do
aprimoramento constante da qualidade
O livro consolida informações e fatos
relevantes de 10 anos de eventos do
Programa Educacional Sindusfarma
(2009 – 2018). Em uma década, o PES
organizou 662 workshops, fóruns
e seminários, envolvendo 1.673
palestrantes e a participação de 23.235
profissionais da indústria farmacêutica.
Publicações

Convenções Coletivas de Trabalho
2019/2020
Compêndio reúne as convenções
coletivas de trabalho assinadas pelo
Sindusfarma com as entidades sindicais
de trabalhadores, correspondentes ao
período de abril de 2019 a março de 2020.
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Parcerias

Protocolos de cooperação

INTERNATIONAL
Close-Up Internacional

IQVIA

Escola Superior de
Propaganda e Marketing

Fundação Armando Alvares Penteado

Fundação Dom Cabral

Universidade Mackenzie

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de São Paulo

DIA – Drug Information Association

United States Pharmacopeia

International Pharmaceutical
Excipients Council

Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil

Northeastern University (Boston)

Instituto Paulista de
Direito Regulatório

União Farmacêutica de São Paulo

Fundação Instituto de Administração (FIA)
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Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
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Quadro Social

Novos associados
New members

O Sindusfarma encerrou 2018 com 355 associados, atingindo 425 associados em março de 2020. Foram agregados 49 novos associados entre janeiro e dezembro de
2019, resultado do esforço contínuo de atrair empresas
e fortalecer a entidade.

Sindusfarma ended 2018 with 355 members, reaching 425 in March 2020. There were 49 new members
between January and December 2019, thanks to the
continuous effort to attract companies and strengthen the entity.

Novos associados
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Relação de associados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

152

Abbott
AbbVie
ABL – Antibióticos
Accord
ACG do Brasil
Aché
Actelion
ADV Farma
Agilent Technologies
Agility do Brasil
AGV Logística
Airela
Ajinomoto
Ala Administração
Alcon
Alexion
Allergan
Alpha-BR Produtos Químicos
ALS Costa Advogados
Althaia
Amcor
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

AMG Foods
Amgen
AMI – Automoção
e Manutenção
Analog Logística
Andreani Logística
Apis Flora
Apsen
Arese Pharma
Ashland
Asia Shipping
Aspen
Astellas
AstraZeneca
Ativa Logística
Aurobindo Pharma Ind.
Farmacêutica
Aurobindo Pharma Prod.
Farmacêuticos
Aurora Eadi
Axios Research

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ayalla
Azbil Telstar Brasil
Consultoria
Azidus Brasil
B. Braun
Baldacci
Bard Brasil
BASF
Bausch + Lomb
Baxter
Bayer
Bbull Brasil
BD
BE Consulting
Beker
Belpharma
Bergamo
Besins Healthcare
Bioagri Laboratórios
Biocadbrazil
BioChimico

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

103
104
105

106 Citopharma Industrial

154 Felsberg e Pedretti Advogados

108 Colorcon

156 Ferring

107 Close-Up

109 Comexport Trading
110 Copermed
111 Cosmed

112 Cristália
113 Croda

114 CSL Behring
115 Cyg Biotech

116 Daiichi-Sankyo
117 Danone

118 Dentsplay
119 DFL

120 DHL – Unidock’s

121 Diffucap Chemobras
122 Diosynth

155 Femsa Logística

157 Fette América Latina

158 Fialdini Einsfeldi Advogados

159 Fiorde Assessoria e Despachos
160 First

161 Five Consultoria
162 Fresenius Kabi

163 Fresenius Medical Care
164 Fukuma Advogados
165 FURP

166 Gador do Brasil
167 Galderma

168 Gat Logística

169 GE Healthcare Comércio

123 DKT do Brasil

124 DMS Logistics

125 Doctor Bit Consulting
126 Dow

127 Dr. Reddy’s
128 DSM

129 2 Alianças

130 Dyoshida Consultoria

170
171
172
173
174
175
176

131 Echemical

177

133 Eisai Laboratórios

178

132 Eckert & Ziegler Brasil
134 Eli Lilly
135 Elofar

136 ELS Solutions
137 Embaeps

138 Embalagens Flexíveis
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Diadema
Embragen
Emcure Brasil
Emfal
EMS
EMS Sigma
Engenews Engenharia
EquiNet
Eurofarma
Exeltainer
Exeltis
Farma Vision
Farmace
Farmaplas
Farmarin
Farmoquímica

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

e Serviços para Equip.
Med. Hosp.
GE Healthcare Life Sciences
Gedeon Richter
Genomma Lab
Geolab
Germed Pharma
Gerresheimer
Gilead Sciences
Gisele Badauy Lauria Silva –
Qualitec Assessoria
Glenmark
Globomedical
Gráfica e Editora Sarapuí
Gráfica Gonçalves
Gráfica Laramara
Grifols
Grunenthal
Grupo Aerogas
Grupo Penha
GSK
Guerbet
Guerbet Imagem Ltda.
H2H|Perception
Hahntel
Halex Istar
Haller
Heel do Brasil
Hemafarma
Herbarium
Hisamitsu Salompas
Hogarth
Homeopatia Almeida Prado
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102

Biogen Idec
Biolab Genéricos
Biolab-Sanus
BioMarin
Biomm
Bionorica do Brasil
Bionovis
Biotech
Biotest
Biothermal
Blanver
Blau Farmacêutica
BlisFarma Antibiótico
BlisFarma Farmacêutica
Boehringer Ingelheim
Boiron
Bone Life
Bracco
Brainfarma
Brainlike
Brand Institute Brasil
Brasil Cargo
Brasporto Pharma
Brasterápica Farmacêutica
Bristol-Myers Squibb (BMS)
Broker Comex
Caep
Camber Farmacêutica
Camila Martino Parise
Advocacia
Cansortium Brazil DBA Knox
Capsugel Brasil
Captativa Consultoria
e Recursos Humanos
Catalent Brasil
Cazi
CCL
Celgene Brasil
Cellera Farmacêutica
Centryc Consultoria
Chemicaltech
Chemo do Brasil
Chenut Oliveira Santiago
Chiesi Farmacêutica
Chiode Sociedade de
Advogados
Cifarma
Cimed
Cipla Brasil

200 Hypera

244 Licks Advogados

292 NPS do Brasil

202 ICF

246 Lonza do Brasil

294 Nutriex

201 Hypofarma
203 ICL Pharma

204 IMCD Brasil Farma
205 Inception
206 Inefam

207 Inovatie

208 Inpharma – Emede
209 Instituto Analítico
210 Instituto Paulista
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
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de Direito Regulatório
Instituto Butantan
Interplayers
Intertox
Ipsen
Ipsos Brasil
Isdin
Ita Fria
J. Rettenmaier
Latinoamericana
Jacto Divisão Unipac
Janssen-Cilag
JRG Distribuidora
Johnson & Johnson
Kasznar Leonardos Advogados
KGV – Kestener, Granja
& Vieira Advogados
KLA – Koury Lopes Advogados
Kley Hertz
Klockner Pentaplast
Kress Farmacêutica
LabFor Análises Laboratoriais
Labmass Laboratory
Laboratório Catarinense
Laboratório Daudt
Laboratório Vitalab
Labtec
Lanza Pharma
LAS do Brasil
LBS Laborasa
Legrand Pharma
Leite, Tosto e Barros
Advogados
Leo Pharma
LFB Hemoderivados
e Biotecnologia
Libbs
Libraport
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245 Logic Pharma
247 Lotusfarma

248 Luft Logistics Healthcare
249 Lundbeck Brasil

250 Luxafit Transportes

251 Mabra Farmacêutica

252 Manassero Campello
253 Marjan Farma

254 Mattos Engelberg Advogados
255 MBB Pharma
256 MCassab

257 Mead Johnson Nutrition
258 Medimpex

259 Medquímica
260 Medstar

261 Meggle Excipientes

262 Melcon Farmacêutica
263 MEMFS Transportes
264 Merck
265 Merz

266 Meta Análises Regulatória
267 Micro Service
268 Midfarma

269 Minancora

270 Mira OTM Transportes
271 Moksha8

272 Momenta Farma

273 MSD – Merck Sharp & Dhome
274 Multicare Farmacêutica
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

do Brasil
Multilab
Mundial Logística Integrada
Mundipharma Brasil
Mylan
Myralis Pharma
Natcofarma do Brasil
Natulab
Naturelife
Naturex
Natuscience
Nestlé
NF Consultoria
Nordika
Nova Química
Novaprint
Novartis
Novo Nordisk

293 NRA Engenharia
295 Nutrimed Industrial
296 NVS Holding Eireli

297 OATI Assessoria Empresarial
298 Octapharma
299 OFAG

300 Olympus Optical

301 Oneway Diagnóstica

302 Opem Pharmaceuticals
303 Ophthalmos

304 Oransys Industry IT Solutions
305 Organex

306 Oriens Vigilância Sanitária
307 Orphan Drugs

308 Orygen Biotecnologia
309 Osório de Moraes
310 P&G Brasil

311 P&G Industrial
312 PAC Logística
313 Perrigo
314 Pfizer
315 PGA

316 Pharm Olam

317 Pharma Nostra
318 Pharma-Bio
319 Pharmab

320 Pharmaceutical Research
321 Pharmacontrol
322 Pharmaregis

323 Pharmex Brasil
324 Phytobios

325 Pierre Fabre

326 Pinheiro Neto Advogados

327 Pinheiro Villela Advogados
328 Pint Pharma

329 Polar Técnica
330 Polar Truck

331 Poly Terminais Portuários
332 Porto Advogados
333 PPD do Brasil

334 PQE Consultoria de Qualidade

335 Prakolar Rótulos Autoadesivos
336 Prati-Donaduzzi

337 PTC Farmacêutica do Brasil
338 Quality Compliance

339 Quality Transportes
340 Ranbaxy

341 Rastreabilidade Brasil

370 Stiefel

399 Ultragenyx

343 Recepta

372 Sun Pharma

401 Única Suporte Científico

342 RCR

344 Recordati Rare Diseases
345 Rimac23 Consultoria
346 Roche

347 Roquette Brasil
348 RV Ímola

349 Safety One
350 Sandoz

351 Sanofi Medley
352 Sanval

353 Sarepta Farmacêutica
354 Sartorius

355 Schering-Plough
356 Selectchemie
357 Seqirus
358 Serpac

359 Sertrading
360 Servier

361 Servimex

362 Shin-Etsu
363 Shire

364 Silvestre Labs
365 Sobrosa

366 Softcaps

367 Soluto Consultoria

368 Soolis Nutraceutica
369 SP Law

371 Stragen Pharma
373 Supera Farma
374 Supera RX

375 Support Produtos Nutricionais
376 Synova

377 T&B Pharma Consultoria
378 Takeda (Nycomed)

379 Takeda Distribuidora
380 Teca Frio

381 Techtrials
382 Teksul

383 Testo do Brasil
384 Teuto

385 Teva Farmacêutica
386 Théa Pharma

387 Theodoro Sobral
388 TheraSkin

389 Tito Cademartori
390 Torrent

391 Transjori Transportes
392 TRB Pharma
393 3 M

394 Tríade Solução Regulatória

395 Ubirajara Marques Advogados
396 UCB Biopharma
397 UCI Farma

400 1Farma

402 Unichem

403 United Medical
404 Unither

405 Unitrade
406 Univar

407 Universal

408 UPS SCS Logística
409 Veeva

410 VerdeMed Brasil
411 Vertex

412 Vidora Farmacêutica

413 Vita Cons. Técnico Regulatória
414 Vitamedic
415 VTCLOG

416 Waters Technologies do Brasil
417 Weleda

418 WP LAB – Ind. Farmacêutica
419 Wyeth

420 Yasnitech
421 Zalika

422 Zambon

423 Zilveti Advogados
424 Zodiac

425 Zydus Nikkho

398 Ultra Quality

Relação de associados
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Organograma

DIRETORIA

Conselho Fiscal

Presidência Executiva
Nelson Mussolini

(2)

Diretoria Assuntos
Regulatórios

Diretoria Assuntos
Técnicos e Inovação
VAGO
(1)

Rosana Mastellaro

(1)

Gerência Técnica

Gerência Regulatórios
VAGO
(1)

Liliane Saadi

(1)
Analista

Analista

Diego Silva (1)

Raquel Mazocolo (1)

Assistente

Assistente

Deborah Filellini (1)

Jéssica Neto (1)

Gerência
Adm.-Financeira
Luiz Carlos Souza

(1)

AUXILIARES

ANALISTAS

CONSULTORIA

Administrativo

Administrativo

Contábil

Kelly Lima (1)

Jefferson Freitas (1)

Joseli Lamegas (2)

Copa

Financeiro

Tec. Informação

Vera Alexandre (1)

José Alves (1)

Rodrigo Giorgetto (2)

Expedição
Cristiano Alves (1)

Limpeza
Conceição Pereira (1)

REPROGRAFIA
Supervisão

SEGURANÇAS
Tiago Almeida (2)

Francisco Brasil (1)
Tiago Silva (2)

Limpeza
Elza Lopes (1)

Consultoria Inovação
Lauro Moretto

(2)
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Secretaria Executiva
Kenia Curi

(1)
Recepção
Gisele Silva (2)

Recepção
Giovanna Moreira (2)

Diretoria de Mercado
e Assuntos Jurídicos
Bruno Abreu

(1)

CORPO TÉCNICO

Gerência Sindical
Trabalhista
Arnaldo Pedace

(1)

Assistente

CONSULTORIA

Advogada

Consultor Econômico

Mônica Santos (1)

Luiz Diório (2)

Advogado

Consultor Jurídico

Renato Rezende (1)

Itamar de Carvalho (2)

Dancarla Nunes (1)

Analista
Reus Coutinho (1)

Assistente
Regina Castellão (1)

Gerência
de Comunicação

Gerência Eventos
Marcela Bovino

Dan Gedankien

(1)

(1)
Supervisão

Coordenação

Gerson Almeida (1)

Paula Ferreira (1)

Assistente

Assistente

Dafne Martins (1)

Letícia Albuquerque (1)

Gerência Inteligência
e Business Support
VAGO
(1)
Consultoria
Andreas Strakos (2)

ANALISTAS
Prog. Educacional

Estagiário

Isabely Oliveira (1)

Joseph Ribeiro (2)
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Organograma

Intel. Mercado
Antonio Júnior (1)

Equipe Sindusfarma

Jefferson Freitas
José Alves
Luiz Carlos Souza
Elza Lopes
Kênia Kuri
Kelly Lima

Vera Alexandre
Renato Rezende
Reus Coutinho
Dancarla Nunes
Regina Castellão
Mônica Santos
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Cristiano Alves
Deborah Filellini
Liliane Saadi
Jéssica Neto
Diego Silva
Raquel Simas

Joseph Ribeiro
Gerson Almeida
Paula Ferreira
Letícia Albuquerque

Equipe Sindusfarma

Antonio Júnior
Isabely Oliveira
Francisco Brasil
Conceição Pereira
Dafne Martins

159

Quadro social

Relatório anual de atividades 2019

Rua Alvorada nº 1.280, Vila Olímpia
São Paulo SP, CEP 04550-004
sindusfarma.org.br

