2021

Relatório
Anual de
Atividades
Sindusfarma

2021

Relatório
Anual de
Atividades
Sindusfarma

Sumário

Prefácio 4
Foreword

Eventos 125

Lupa de Ouro 139

Jogos Sindusfarma 129

Bolsa de Empregos 143

Prêmios 131

Publicações 145

Parcerias 149

Apresentação 5
Presentation

Diretoria 12

Sindusfarma Board

Mercado
Farmacêutico 17

Gerências 93
Comunicação 93
Gerência de Inteligência
e Business Support 98
Relações Sindicais
Trabalhistas 106

Grandes Números
Sindusfarma 14

Diretorias 39
Técnico-Regulatória
e de Inovação 39
Assuntos Regulatórios 39
Assuntos Técnicos e Inovação 58
Rede Brasileira de Inovação
Farmacêutica 81

Mercado e Assuntos Jurídicos 84

2

Sumário

Programa Educacional
Sindusfarma 121

Prêmio Sindusfarma
de Qualidade 131
Prêmios GST e Bumerangue 134

Quadro Social 151
Membership

Novos associados 151
New members
Relação de associados 152
List of members
Organograma 156
Equipe Sindusfarma 158

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

3

Prefácio

Apresentação

Omilton Visconde Junior

Nelson Mussolini

Presidente | President

Presidente Executivo | Executive President

Foreword

O

s próximos anos serão desafiadores para o
Brasil e a indústria farmacêutica instalada
no país.
E a nova Diretoria do Sindusfarma, recém-empossada, já está envolvida intensamente no esforço
de preparar a entidade para esses novos tempos, nos
quais a área da Saúde – e a cadeia produtiva de medicamentos em especial – terá um papel de destaque
no contexto social e econômico brasileiro e mundial.
Entre outras ações, o Sindusfarma está fortalecendo e modernizando sua estrutura, com o objetivo de
elevar ainda mais sua reconhecida capacitação técnica e promover uma interlocução ainda mais efetiva e
proativa com autoridades, políticos, especialistas e a
sociedade em geral.
Na prática, o Sindusfarma pretende aprofundar
aquilo que está no DNA da entidade e caracteriza sua
longa e rica trajetória: disseminar o conhecimento
sobre a realidade operacional, tecnológica e sanitária
da indústria de medicamentos, no sentido de mostrar
a importância estratégica para o país de um mercado
farmacêutico competitivo e sustentável, e sua inegável contribuição para o bem-estar da população e o
progresso do Brasil – faceta que ainda é incompreendida por muitos.
Há um árduo trabalho pela frente. E a nova Diretoria do Sindusfarma está motivada a empreendê-lo,
mirando sempre no pleno desenvolvimento das empresas associadas e da cadeia produtiva farmacêutica e
nas necessidades e aspirações da sociedade brasileira.
Omilton Visconde Junior

4

Prefácio

Presentation

The coming years shall be challenging for Brazil and
the pharmaceutical industry installed in the country.
And Sindusfarma’s new board of directors, recently invested in office, is already intensely involved in the effort to prepare the entity for these new
times, in which the Health area – and the drug production chain in particular – shall have a prominent
role in the Brazilian and global social and economic
contexts.
Among other actions Sindusfarma is strengthening and modernizing its structure with the objective of increasing even more its recognized technical
capacity and promoting an even more effective and
proactive dialogue with authorities, politicians, experts and society in general.
In practice Sindusfarma intends to deepen what is
in the entity’s culture and characterizes its long and
rich trajectory: to disseminate knowledge about the
operational, technological and sanitary reality of the
drug industry in the sense of showing the strategic
importance for the country of a competitive and sustainable pharmaceutical market and its undeniable
contribution to the well-being of the population and
the progress of Brazil – a facet that is still misunderstood by many.
There is hard work ahead. And Sindusfarma’s new
board of directors is motivated to undertake it, always aiming at the full development of associated
companies and the pharmaceutical production chain
and the needs and aspirations of Brazilian society.
Omilton Visconde Junior

Caros associados,

Dear Associates,

segundo ano de pandemia foi tão ou mais
intenso do que o primeiro para o Sindusfarma. As enormes demandas de 2020 continuaram, acrescidas de outras não menos complexas e urgentes.
Na prática, a entidade nem interrompeu suas atividades na virada de ano, como de costume. Diante
da extemporânea e equivocada iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, de acabar com as isenções de ICMS de medicamentos essenciais, a pretexto de promover uma minirreforma tributária, o
Sindusfarma e outras associações da Saúde agiram
pronta e intensamente no esforço de derrubar a medida, que elevava o preço final dos produtos em pelo
menos 18%, afetando dezenas de milhões de pessoas
e suas famílias, com impacto negativo no sistema de
saúde público e privado em todo o país.
Foi uma longa e difícil mobilização – inúmeras reuniões com as autoridades paulistas, manifestos públicos, reportagens na Imprensa, debates etc. -, na
qual o Sindusfarma teve papel de destaque, que culminou com a decisão do governo paulista de restabelecer as isenções de ICMS de medicamentos para
tratamento de câncer, Aids, diálise, doenças raras e
gripe H1N1 a partir 01/01/2022.
Foi uma vitória expressiva, que garantiu a volta
do acesso da população paulista e brasileira a tratamentos de doenças de larga incidência, especialmente para as famílias de renda mais baixa.
Na área tributária, o Sindusfarma também participou ativamente das gestões pela derrubada do PL
2337/2021 (2ª Fase da Reforma Tributária), que altera as regras do Imposto de Renda e prevê o fim de

The second year of the pandemic was as or more intense than the first one for Sindusfarma. The enormous demands of 2020 continued, in addition to
others no less complex and urgent.
In practice, the entity has not even interrupted its
activities at the turn of the year, as usual. Faced with
the extemporaneous and mistaken initiative of the
Government of the Brazilian State of São Paulo to end
the ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services) exemptions for essential medicines, under the
pretext of promoting a mini tax reform, Sindusfarma
and other health associations acted promptly and intensely in the effort to overturn the measure which
would raise the products final prices by at least 18%,
affecting tens of millions of people and their families, with a negative impact on the public and private health system across the country.
It was a long and difficult mobilization – numerous
meetings with São Paulo authorities, public manifestos, press reports, debates, etc. – in which Sindusfarma played a prominent role which culminated in the
decision of the São Paulo government to reestablish
ICMS exemptions for medicines for the treatment of
cancer, AIDS, dialysis, rare diseases and Influenza A
virus subtype H1N1 as of 01/01/2022.
It was an expressive victory, which ensured the
return of access for the population of São Paulo and
Brazil to treatments for diseases of high incidence,
especially for lower-income families.
In the tax area Sindusfarma has also actively participated in the efforts to overturn bill PL 2337/2021
(2nd Phase of the Tax Reform) which amends the Income Tax rules and provides for the end of PIS (Pro-
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isenções de PIS-Cofins para os produtos da saúde,
com aumentos de preço que podem chegar a 21% e
onerar as compras públicas.
O Sindusfarma continuou engajado no apoio às
ações de combate à pandemia. Ao longo do ano, em
contato permanente com as empresas associadas e as
autoridades, a entidade monitorou o abastecimento
de medicamentos, no sentido de evitar problemas de
fornecimento e acesso desses bens essenciais para a
Saúde da população.
Defender a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dos vários ataques e críticas infundadas à sua atuação na análise e aprovação de vacinas
contra a Covid-19 foi outra grande mobilização liderada pelo Sindusfarma, em conjunto com entidades
setoriais.
Ao longo do ano, em diversos fóruns políticos, técnicos e empresariais e em várias manifestações na
mídia, o Sindusfarma apoiou a Anvisa e enalteceu o
trabalho irretocável de seus servidores durante esse
trágico evento da pandemia de SARS-CoV-2, reafirmando a condição da Agência de patrimônio da saúde pública no Brasil.
Da mesma forma, o Sindusfarma combateu os focos de desinformação que questionavam (e infelizmente ainda questionam) a eficácia e necessidade da
vacinação em massa, tentando manchar a reputação
do setor e das indústrias farmacêuticas responsáveis
pelo extraordinário feito de desenvolver e fabricar vacinas contra a Covid-19 em prazo recorde.
Consequência natural desta postura foi o acordo
pioneiro com trabalhadores para incentivar a vacinação contra a Covid-19, firmado com os sindicatos
de trabalhadores Fequimfar, Fetquim, FIP, Feprovenone e Sinprovesp, em outubro. Pelo acordo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas
do setor se comprometem a incentivar e promover
ações de esclarecimento sobre os benefícios e a importância da imunização individual e coletiva contra
o novo coronavírus.
Tema que mereceu especial atenção do Sindusfarma durante 2021 foi a implementação da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) nas diversas áreas e processos da indústria farmacêutica, abordando-o em
encontros, debates e publicações.
Em fevereiro, a entidade lançou o documento
“LGPD: Impacto para processos de Farmacovigilância”, nas versões português e inglês. Em março, a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), Miriam Wimmer, participou de encontro
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gram of Social Integration) and Cofins (Contribution to Social Security Financing) exemptions for
health products with price increases that can reach
21% and burden public purchases.
Sindusfarma continued engaged in supporting
actions to combat the pandemic. Throughout the
year, in permanent contact with associated companies and the authorities, the entity monitored the supply of medicines in order to avoid problems in the
supply and access of these essential goods for the population’s health.
Advocating for the National Health Surveillance
Agency (Anvisa) from the various attacks and unfounded criticism of its performance in the analysis and
approval of vaccines against Covid-19 was another
major mobilization led by Sindusfarma in conjunction with sectoral entities.
Throughout the year, in various political, technical and business forums and in various media manifestations Sindusfarma supported Anvisa and praised its servers ’impeccable work during this tragic
event of the SARS-CoV-2 pandemic, reaffirming the
condition of the Public Health Heritage Agency in
Brazil.
Likewise Sindusfarma fought the sources of misinformation that would question (and unfortunately still do it) the effectiveness and necessity of mass
vaccination, trying to tarnish the reputation of the
sector and the pharmaceutical industries responsible
for the extraordinary feat of developing and manufacturing vaccines against Covid-19 in record time.
A natural consequence of this stance was the pioneering agreement with workers to encourage
vaccination against Covid-19 signed with worker
unions Fequimfar, Fetquim, FIP, Feprovenone and
Sinprovesp in October. By the contractual amendment to the Collective Bargaining Agreement (CBA),
companies in the sector are committed to encouraging and promoting actions to clarify the benefits
and importance of individual and collective immunization against the novel coronavirus.
A topic that deserved special attention from Sindusfarma during 2021 was the implementation of the
Brazilian General Data Protection Law (LGPD) in
the various areas and processes of the pharmaceutical industry, addressing it in meetings, debates and
publications.
In February the entity released the document
“LGPD: Impact for Pharmacovigilance processes”
in Portuguese and English versions. In March the

que analisou os primeiros seis meses de vigência da
LGPD e sua adequação à indústria farmacêutica. No
evento realizado em novembro, o diretor Arthur Sabbat disse que a ANPD está aberta ao diálogo com a
indústria farmacêutica sobre ajustes na Lei que contemplem questões específicas do setor.
Discutir e promover a Inovação na área da Saúde
faz parte da agenda do Sindusfarma há muito tempo
– e esse foco foi mantido em 2021, em encontros sobre
Pesquisas Clínicas e Terapias Avançadas, Transformação Digital etc.
Em maio, a instalação de centros de Pesquisa Clínica nas regiões Norte e Nordeste do país e a redução da carga tributária para produtos e procedimentos usados nos testes em pacientes de novos medicamentos foram medidas defendidas pelos especialistas
que participaram do encontro “Desafios da Pesquisa
Clínica: Do acesso à Tributação”.
Em junho, o Sindusfarma se juntou ao Instituto
Vencer o Câncer (IVOC) no apoio ao projeto Amor à
Pesquisa Contra o Câncer no Brasil, que tem como
objetivo estruturar novos centros de pesquisa, inicialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Os melhores modelos para viabilizar no Brasil a
oferta sustentável das Terapias Avançadas pelo sistema de saúde público e privado foram debatidos no
Fórum realizado pelo Sindusfarma, no fim de agosto
e início de setembro, em encontro que reuniu especialistas nacionais e internacionais, parlamentares e
autoridades da área da Saúde, com apoio institucional da Interfarma.
A síntese dos debates do “Fórum de Terapias Avançadas – Gerando Valor na Jornada do Paciente e do
Sistema de Saúde” foi publicada na revista “Terapias
Avançadas”, em português e inglês.
Mas a principal realização do Sindusfarma nesse
campo foi o lançamento oficial da Rede Brasileira de
Inovação Farmacêutica (RBIF), em novembro, que
nasceu do interesse de profissionais do setor industrial farmacêutico em promover e fortalecer o ambiente de Inovação na área da Saúde no Brasil.
A RBIF congrega profissionais da área de Inovação no setor farmacêutico e em outras instituições,
tais como agentes de governo e autarquias, empreendedores, universidades e pesquisadores, além de representantes de instituições de capital de risco e de
fomento.
Dos eventos preparatórios da RBIF, durante o ano,
participaram representantes da Empresa Brasileira
de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), do

director of the National Data Protection Authority
(ANPD), Miriam Wimmer, participated in a meeting
that analyzed the first six months of the LGPD and its
suitability for the pharmaceutical industry. In the
event held in November the director Arthur Sabbat
said that the ANPD is open to dialogue with the pharmaceutical industry on adjustments to the Law that
address specific issues in the sector.
Discussing and promoting Innovation in the
Health area has been part of Sindusfarma’s agenda
for a long time. And this focus has been maintained
in 2021 in meetings on Clinical Research and Advanced Therapies, Digital Transformation etc.
In May the installation of Clinical Research centers in the North and Northeast regions of the country and the reduction of the tax burden for products
and procedures used in patient trials of new drugs
were measures advocated by the experts who participated in the meeting “Clinical Research Challenges:
from access to Taxation”.
In June Sindusfarma joined the Instituto Vencer o
Câncer (IVOC) in supporting the project Amor à Pesquisa Contra o Câncer (Loving the research on cancer) in Brazil which aims to structure new research
centers, initially in the North and Northeast regions.
The best models to enable the sustainable offer of
Advanced Therapies in Brazil by the public and private health systems were discussed at the Forum held
by Sindusfarma at the end of August and beginning
of September at a meeting that brought together national and international experts, Brazilian Congress
members and authorities in the field of Health, with
institutional support from Interfarma.
The synthesis of the debates of the “Advanced Therapies Forum – Generating Value in the Patient’s
Journey and the Health System” was published in
the magazine “Terapias Avançadas” in Portuguese
and English.
But Sindusfarma’s main achievement in this field
was the official launch of the Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica (RBIF – Brazilian Pharmaceutical Innovation Network) in November, which was
created from the interest of professionals in the pharmaceutical industry in promoting and strengthening
the environment for Innovation in the Health area
in Brazil.
RBIF brings together innovation professionals in
the pharmaceutical sector and in other institutions
such as government agents and municipalities, entrepreneurs, universities and researchers as well as
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Ministério da Ciência e Tecnologia, das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entre outras instituições.
Fiel a essa orientação, o Sindusfarma firmou parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), em maio, no curso de pós-graduação
“Indústria 4.0 e Transformação Digital”, numa iniciativa que visa preparar os gestores industriais do
setor farmacêutico para liderar a transformação digital em suas empresas.
O crescente interesse do Sindusfarma nas áreas de
Marketing Farmacêutico e Acesso aos Mercados Institucionais ganhou impulso em 2021, com a contratação do consultor Fábio Moreira, e novos projetos na
Área Médica e de Acesso. Médico com pós-graduação
em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde
(FGV-SP), Fábio trouxe à entidade sua rica experiência em diferentes segmentos, em 20 anos de atuação
na indústria da Saúde.
Assim, em junho, o “Fórum Excelência na Gestão de Planos de Saúde Empresariais” debateu novos
modelos de negócio no sistema de saúde suplementar e as iniciativas promovidas pelos diferentes players do setor para maximizar a eficiência do sistema
saúde corporativa.
E o curso “Dossiê Conitec: Teoria e Simulação Prática”, em outubro e novembro, mapeou os pontos críticos na elaboração de um dossiê técnico científico e
nas submissões feitas à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec).
Este evento inaugurou a nova fase da retomada das
atividades da entidade em sua sede, na Vila Olímpia.
Desde meados de agosto, as diversas diretorias e gerências da entidade já trabalhavam em esquema de
trabalho híbrido, mesclando serviços no escritório
e home office.
Workshops sobre Transformação Digital no Marketing Farmacêutico, Trade Marketing Farma e o
fundamental curso “Acesso de Medicamentos e Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro” consolidaram a grade de difusão de conhecimentos da entidade nas áreas de Marketing e Acesso, em formatos
on-line e híbrido.
Duas parcerias do Programa Educacional Sindusfarma (PES) se destacaram. Em maio, Mackenzie e
Sindusfarma lançaram o curso de extensão “Análise de Impacto Regulatório: Teoria e Prática na Regulação Sanitária”.
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representatives of venture capital and development
institutions.
During the year the RBIF preparatory events were
attended by representatives of the Brazilian Company of Research and Industrial Innovation (Embrapii), from the Ministry of Science and Technology, the State Research Support Foundations and
the Brazilian Institute of Industrial Property (INPI)
among other institutions.
True to this guideline Sindusfarma entered into a
partnership with Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Federal University of Rio Grande
do Sul) in May in the postgraduate course “Industry
4.0 and Digital Transformation” in an initiative that
aims to prepare industrial managers in the pharmaceutical sector to lead the digital transformation in
their companies.
Sindusfarma’s growing interest in the areas of
Pharmaceutical Marketing and Access to Institutional Markets gained momentum in 2021 with the hiring of consultant Fábio Moreira and new projects
in the medical and access areas. A physician with a
postgraduate degree in Hospital Administration and
Health Systems (FGV-SP – Getúlio Vargas Foundation
in São Paulo), Fábio brought to the entity his rich experience in different segments in 20 years of experience in the Health industry.
Therefore in June the “Forum for Excellence in
the Management of Corporate Health Plans” discussed new business models in the supplementary
health system and the initiatives promoted by the
different players in the sector to maximize the efficiency of the corporate health system.
And the course “Conitec dossier: Theory and Practical Simulation” in October and November mapped
the critical points in the development of a scientific
technical dossier and in the submissions made to the
National Committee for Health Technology Incorporation (Conitec) in the public Unified Health System
(SUS). This event inaugurated the new phase of the resumption of the entity’s activities at its headquarters
in Vila Olímpia in the city of São Paulo. Since mid-August the various board of directors and managements
of the entity were already working in a hybrid working
scheme mixing office and home working services.
Workshops on Digital Transformation in Pharmaceutical Marketing, Trade Marketing Pharma and
the fundamental course “Access to Medicines and
Pharmacoeconomics in the Brazilian Health System” have consolidated the entity’s knowledge dis-

Em julho, com 37 participantes, formou-se a primeira turma do MBA Indústria Farmacêutica, parceria entre a Fundação Instituto de Administração
(FIA) e o Sindusfarma, após dois anos de curso. 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.
Em junho, foi realizado o já tradicional Fórum Expectativas, que analisou os cenários sanitário e econômico do país e as perspectivas do mercado farmacêutico em 2022, em encontro que reuniu Ana Paula
Vescovi, economista-chefe do Santander; João Gabbardo, do Centro de Contingência da Covid-19 em SP;
e Sydney Clark, da IQVIA, entre outros especialistas.
No mesmo mês, como primeiro passo de seu projeto de fortalecimento de interlocução institucional
com o governo federal, o Sindusfarma inaugurou um
escritório de representação em Brasília, para dar
suporte operacional aos permanentes contatos e reuniões que as empresas associadas e os gestores da
entidade realizam na Anvisa, ministérios e demais
órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário sediados na Capital Federal.
O diálogo do Sindusfarma com as autoridades de
Brasília manteve-se intensa em 2021. Em março, a
convite da entidade, o secretário executivo substituto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), Fernando de Moraes Rêgo, apresentou o Sistema de Acompanhamento de Mercado
de Medicamentos (Sammed) de 2021 para profissionais e executivos da cadeia produtiva farmacêutica.
Figura que ficou conhecida do grande público
como principal técnico da equipe responsável da Anvisa pela aprovação de vacinas contra a Covid-19, o
gerente-geral da GGMED/Anvisa, Gustavo Mendes,
participa regularmente dos encontros promovidos
pelo Sindusfarma em Brasília e em São Paulo, nos
últimos anos. Em outubro, Mendes participou do Fórum Expectativas Regulatórias 2022.
Na mesma linha dos últimos anos, os eventos conjuntos com a Anvisa continuaram. Em julho, Anvisa,
United States Pharmacopeia e Sindusfarma realizaram workshop que debateu as regras brasileiras e
norte-americanas aplicáveis aos Suplementos Alimentares, suas Boas Práticas de Fabricação e a definição de especificações farmacopeicas.
Em novembro, na qualidade de presidente executivo do Sindusfarma, fui reeleito para meu quar-

semination grid in the areas of Marketing and Access
in online and hybrid formats.
Two Sindusfarma Educational Program (PES) partnerships have stood out. In May Brazilian Mackenzie
Presbyterian University and Sindusfarma have launched the extension course “Regulatory Impact Analysis: Theory and Practice in Sanitary Regulation”.
In July, with 37 participants the first group of
Pharmaceutical Industry MBA graduated in a partnership between Fundação Instituto de Administração (FIA) and Sindusfarma after two years of course.
The MBA aims to train professionals to work in the
pharmaceutical market and in the health area providing an expanded, systemic and comprehensive view
by means of strategies and focus on business trends
in Brazil and worldwide.
In June the already traditional Expectations Forum was held, which analyzed the country’s health
and economic scenarios and the perspectives for the
pharmaceutical market in 2022 in a meeting that
brought together Ana Paula Vescovi, chief economist
at Santander; João Gabbardo from the Covid-19 Contingency Center in São Paulo and Sydney Clark from
IQVIA among other specialists.
In the same month, as the first step of its project
to strengthen institutional dialogue with the federal
government Sindusfarma inaugurated a representative office in the federal capital Brasília to provide
operational support to the permanent contacts and
meetings that the associated companies and the entity’s managers hold at Anvisa, Brazilian Ministry
departments and other Executive, Legislative and Judiciary bodies based in the Brazilian Capital.
Sindusfarma’s dialogue with the authorities in
Brasília remained constant in 2021. In March, at an
invitation from the entity, the deputy executive secretary of Medicines Market Regulation Chamber
(CMED), Fernando de Moraes Rêgo, presented the
2021 Medicines Market Monitoring System (Sammed)
for professionals and executives in the pharmaceutical production chain.
A person who became known to the general public
as the main technician of ANVISA’s team responsible for approving vaccines against Covid-19 general
manager at GGMED (General Management of Medicines and Biological Products)/Anvisa, Gustavo
Mendes, has regularly participated in meetings organized by Sindusfarma in Brasília and São Paulo in
recent years. In October Mendes participated in the
2022 Regulatory Expectations Forum.
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to mandato no Conselho Nacional de Saúde (CNS),
como membro titular, representando os Prestadores
de Serviço e a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) – incumbência que vai até novembro de 2024.
A programação de grandes eventos e premiações
do Sindusfarma se concentrou no período de setembro a novembro. A série foi aberta pelo tradicional
Encontro de Secretárias(os) e Assistentes, promovido há 24 anos. A atriz e escritora Bruna Lombardi
foi uma das palestrantes do encontro que reuniu assistentes, secretárias e secretários das empresas da
cadeia farmacêutica associadas.
Na semana seguinte, se realizou a cerimônia dos
Prêmios Bumerangue e Excelência em GST, que destacaram as melhores iniciativas da indústria farmacêutica nas áreas de desenvolvimento profissional e
saúde e segurança no trabalho.
No início de outubro, o Prêmio Sindusfarma de
Qualidade agraciou os melhores fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica.
E no fim de novembro, as melhores campanhas e
os melhores profissionais de marketing da indústria
farmacêutica receberam o Prêmio Lupa de Ouro, em
cerimônia realizada no recém-inaugurado teatro B32,
o mais novo e moderno espaço cultural da cidade de
São Paulo.
A edição virtual dos Jogos Sindusfarma se desenrolou durante cinco semanas de competições, em
agosto e setembro, em 12 modalidades, com 270 atletas participantes.
A presença do Sindusfarma nos principais veículos
de comunicação do país foi mais uma vez relevante.
Artigos contestando a tese da quebra de patentes para
vacinas e medicamentos contra a Covid-19 foram publicados em O Globo e no Correio Braziliense. A crítica à proposta de congelamento de preços e a defesa
da inclusão dos oncológicos orais no rol dos planos
de saúde foram outros temas sobre os quais a entidade se manifestou em artigos na Folha de S.Paulo
e no Correio Braziliense. A urgência de uma política
de Estado para a Inovação no setor também foi objeto de artigo em O Globo.
Publicações internacionais destacaram a atuação do Sindusfarma. Em agosto, o site The Pharma
Letter, do Reino Unido, especializado na indústria
farmacêutica e de biotecnologia, publicou uma reportagem sobre o Sindusfarma, destacando as ações
e os acordos internacionais de cooperação, intercâmbio e difusão do conhecimento mantidos pela
entidade.
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In the same vein as in recent years, joint events
with Anvisa continued. In July Anvisa, United States Pharmacopeia and Sindusfarma held a workshop
that discussed the Brazilian and North American
rules applicable to Food Supplements, their Good
Manufacturing Practices (GMP) and the definition
of pharmacopoeia specifications.
In November, as executive president of Sindusfarma, I was reelected to my fourth term in the Brazilian Health Council (CNS) as a full member representing the Service Providers and the Brazilian National
Industry Confederation (CNI) – an assignment that
runs until November 2024.
The schedule of major events and awards in Sindusfarma was concentrated in the period from September to November. The series was opened by the
traditional Meeting of Secretaries and Assistants
which has been promoted for the last 24 years. Brazilian actress and writer Bruna Lombardi was one
of the speakers at the meeting that brought together
assistants and secretaries from the associated pharmaceutical companies.
The following week the ceremony of the Awards
Bumerangue and Excellence in GST (Occupational
Health and Safety Management) which highlighted
the pharmaceutical industry’s best initiatives in the
areas of professional development and health and
safety at work.
At the beginning of October the Sindusfarma
Quality Award awarded the best suppliers and service providers in the pharmaceutical industry.
And at the end of November the best campaigns
and the best marketers in the pharmaceutical industry received the Lupa de Ouro Award in a ceremony
held at the recently opened B32 Theater, the newest
and most modern cultural space in the Brazilian city
of São Paulo.
The virtual edition of the Sindusfarma Games
took place during five weeks of competitions in August and September in 12 modalities and with 270
athletes participating.
Sindusfarma’s presence in the main communication medias in the country was once again relevant.
Articles contesting the thesis of breaking patents for
vaccines and medicines against Covid-19 were published in Brazilian newspapers O Globo and Correio
Braziliense. Criticism of the proposal to freeze prices
and advocating for the inclusion of oral oncology in
the list of services provided by health insurance companies were other topics on which the entity expres-

Esse ano de muito trabalho se encerrou com um
grande e emblemático reconhecimento. Em dezembro, o Sindusfarma atingiu a marca história de 503
empresas associadas. Registre-se que, em julho, a
entidade havia recebido a significativa filiação do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), unidade da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
Maior entidade representativa da indústria farmacêutica no Brasil, o Sindusfarma quadruplicou
de tamanho desde 2010, crescimento que reflete a
ampliação e o aprofundamento do trabalho de análise, interlocução e defesa dos principais temas de
interesse da cadeia produtiva farmacêutica: regulação sanitária, regulação econômica, acesso, inovação, assuntos sindicais-trabalhistas, inteligência
de mercado, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade etc.
Demonstração da vitalidade e da representatividade da pioneira instituição fundada pelo icônico líder
empresarial Cândido Fontoura há 89 anos.
Cordialmente,
Nelson Mussolini

sed itself in articles in Brazilian newspapers Folha de
S.Paulo and Correio Braziliense. The urgency of a State policy for Innovation in the sector was also the subject of an article in the Brazilian newspaper O Globo.
International publications have highlighted Sindusfarma’s performance. In August the website The
Pharma Letter from the United Kingdom, specializing in the pharmaceutical and biotechnology industry, published a report on Sindusfarma, highlighting
the actions and international agreements for cooperation, exchange and dissemination of knowledge
maintained by the entity.
This year of hard work has ended with a great and
emblematic recognition. In December Sindusfarma
has reached the milestone of 503 member companies.
It should be noted that in July the entity had received
the significant affiliation of the Institute of Technology in Immunobiological Products (Bio-Manguinhos),
a unit of Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz).
The largest representative entity of the pharmaceutical industry in Brazil, Sindusfarma has quadrupled in size since 2010, a growth that reflects the expansion and deepening of the analysis, dialogue and
advocating of the main topics of interest to the pharmaceutical production chain: sanitary regulation,
economic regulation, access, innovation, union-labor issues, intelligence market, technological development, sustainability etc.
It is a demonstration of the vitality and representativeness of the pioneering institution founded by
iconic Brazilian pharmacist and business leader Cândido Fontoura Silveira 89 years ago.
Yours faithfully,
Nelson Mussolini
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Diretoria

Sindusfarma Board

Diretoria / Board 2022-2024
Presidente/President:

Omilton Visconde Jr. (Cellera Farma)
1º Vice-presidente/1st Vice-president:

Gaetano Crupi (Bristol-Myers Squibb)
2º Vice-presidente/2nd Vice-president:

Cleiton de Castro Marques (Biolab)

3º Vice-presidente/3rd Vice-president:

Diretoria / Board 2019-2021

Maurizio Billi (Eurofarma)

Presidente/President:

Omilton Visconde Jr. (Cellera Farma)

Diretores / Directors

1º Vice-presidente/1st Vice-president:

Marcus Sanchez (E.M.S)

Cleiton de Castro Marques (Biolab)

2º Vice-presidente/2nd Vice-president:

Maurizio Billi (Eurofarma)

1º Odilon Costa (Cristália)
2º Rubens Gimenes Filho (Almeida
Prado)

Marcus Sanchez (E.M.S)

3º Walker M. Lahmann (Supera Farma)

Heraldo Marchezini (Biomm)
Juan Gaona (Abbott)
Gaetano Crupi (Bristol-Myers Squibb)
Vânia Alcantara Machado (Aché)
Maria Heloísa Simão (Blanver)
Christian Schneider (Gilead)
Suplentes / Alternate Members
1º Martin Nelzow (Halex Istar)
2º Alcebíades de Mendonça Athayde
Jr. (Libbs)

Diretoria

Conselho Fiscal / Fiscal Council

Diretores / Directors
Allan Finkel (Novo Nordisk)
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Marta Díez (Pfizer)

Suplentes / Alternate Members

Tatiana Marante (Biogen)
Roy Benchimol (Janssen)
Breno Oliveira (Hypera)
Hugo Nisenbom (MSD)
Vânia Alcantara Machado (Aché)
Renato Carvalho (Novartis)

Conselho Fiscal / Fiscal Council
1º Odilon Costa (Cristália)
2º Rubens Gimenes Filho (Almeida
Prado)
3º Walker M. Lahmann (Supera)
Suplentes / Alternate Members

1º Fernando Salles A. Marques (Arese)

Suplentes / Alternate Members

2º Luiz Carlos Borgonovi (Nova
Química)

1º Adib Jacob (Bayer)

1º Luiz Carlos Borgonovi (Nova
Química)

2º Hernâni Sério (Fresenius Kabi)

2º Magda Giudicissi (Cazi Química)

3º Magda Giudicissi (Cazi Química)

3º Isabella Wanderley (Novo Nordisk)

3º Fernando Salles A. Marques (Arese)

4º Ricardo Pacheco (Cristália)

Delegados Representantes
junto à Fiesp
1º Nelson Mussolini
2º Bruno Abreu

5º Fernando Itzaina (Farmoquímica)
6º Renata Spallici (Apsen)
7º Karla Alcázar (Lilly)
8º Karla Marques (Cimed)
9º Amanda Spina (Abbott)

Delegados Representantes
junto à Fiesp
1º Nelson Mussolini
2º Bruno Abreu

3º Michel Kfouri Filho (Inpharma)

Suplentes:

10º Maria Heloísa Simão (Blanver)

Suplentes:

4º Karla Alcázar (Lilly)

1º Arnaldo Pedace

11º Patrick Eckert (Roche)

1º Arnaldo Pedace

5º João Adibe Marques (Cimed)

2º Rosana Mastellaro

12º Guilherme Maradei (Natulab)

2º Rosana Mastellaro
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Grandes Números
Sindusfarma

509

41.220

Empresas
associadas

Participantes dos
encontros e workshops
da entidade

75.589.172

74

Audiência na
Imprensa e nas
mídias sociais

8

Publicações

14

Grandes Números Sindusfarma

Eventos do Programa
Educacional (PES)

20

Protocolos
de cooperação

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

15

Mercado Farmacêutico

Introdução

O

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), da IQVIA, em substituição aos levantamentos realizados anteriormente ao período, os quais
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).
Importante salientar que a mudança metodológica se refere aos valores de venda em reais e em

dólares, permanecendo inalteradas as informações
de vendas em unidades (caixas de medicamentos).

Vendas PPP
Vendas no Mercado Total Farmacêutico – Brasil
Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), da IQVIA, em 2021, 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 R$ 88,28 bilhões, 14,21% superior ao
observado no ano de 2020. Em dólares, as vendas
alcançaram US$ 16,382 bilhões, com um aumento
de 8,59% na comparação com os resultados do ano
anterior.

Mercado Farmacêutico – Brasil (Canal Farmácia)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
140,00
30,00
20,00
10,00
0,00

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2017

Vendas Real PPP em R$ Bilhões  

2018
Vendas Dólar PPP em bilhões  

2019

2020

2021

0,00

Vendas em Bilhões de Unidades

Vendas em Bilhões de R$
e de US$

Vendas em Bilhões de Reais (R$), em Bilhões de Dólares (US$) e em Bilhões de Unidades (caixas) – Período: 2017 a 2021

Vendas em Bilhões de Unidades

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Participação dos Medicamentos sob Prescrição
e dos Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP)
Outra informação importante é a participação dos
medicamentos sob Prescrição Médica e os Isentos de
Prescrição (MIP).
No período de 2017 a 2021 os medicamentos sob
prescrição médica mantiveram praticamente a mesma de participação no mercado farmacêutico. O destaque foi para o ano de 2020, em que a participação
saltou para 71,66%.
Os medicamentos não prescritos, ou Isentos de
Prescrição Médica (MIP), mantiveram participação
média, nesse período, em torno de 29% do mercado farmacêutico, não havendo destaque no período de análise.

Descontos Médios de Compras nas Farmácias
Observa-se que o valor médio dos descontos se manteve no patamar médio de 39,90% nos anos de 2017
e 2018, respectivamente -40,34% e -39,44%. Nos três
últimos anos, os descontos médios diminuíram um
pouco em relação ao biênio anterior, passando para
o patamar médio de 38,70%. Em 2019, os descontos

Evolução dos Descontos Médios de Compra das Farmácias (PPP)
Período: 2017 a 2021

Valor das Vendas
em Bilhões de R$

140,00

–38,61%

120,00
100,00
80,00
60,00

–38,63%

–38,50%
–38,90%

–39,44%

–39,50%

–40,34%

–40,50%

40,00

Descontos Médios

–37,50%

160,00

Medicamentos Genéricos – Brasil (Canal Farmácia) PPP

Participação Percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas) – Período: 2017 a 2021

% dos Genéricos nas
Vendas Totais do Mercado

médios foram de -38,61%; no ano de 2020 o valor ficou
em -38,63% e, em 2021, passou para -38,90%.

Quanto às unidades, foram vendidas 4,95 bilhões de
caixas de medicamentos, o que representou acréscimo
de 4% sobre 2020, segundo levantamento da IQVIA.
Com relação aos descontos médios praticados pelas empresas pesquisadas pela IQVIA no mercado nacional, o gráfico ilustra a evolução nos últimos cinco anos.
No que diz respeito aos descontos médios praticados nas compras das farmácias, o gráfico ilustra uma
tendência de diminuição dos descontos.

32,10%

33,39%

33,90%

34,71%

35,36%

13,10%

13,74%

14,14%

15,18%

16,16%

2017

2018

2019

2020

2021

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

Vendas de Medicamentos Genéricos –
Vendas PPP
Em 2021, o valor das vendas dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro, canal farmácia, em valores
correntes a preços fábrica com desconto e com impostos inclusos, foi da ordem de R$ 14,26 bilhões, 21,53%
superior ao observado no ano de 2020. Em dólares, as
vendas alcançaram US$ 2,6 bilhões, com crescimento de 15,6% na comparação com os resultados do ano
anterior. Em unidades, as vendas totalizam 1,75 bilhão
de caixas, 5,94% a mais do que no exercício anterior.

Real PPP  

2017
Real PMB  

2018

2019

2020

–41,50%

2021

Percentual de Descontos

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

Distribuição das Vendas por Categoria de Medicamentos – Canal Farmácia – Ano de 2021
Vendas em Unidades
MAT Dez. 2021

Categoria

Distribuição
percentual

Vendas PPP em
Reais (R$) MAT Dez. 2021

Distribuição
percentual

Preço Médio
(R$)

Genérico

1.748.674.904

35,36%

14.263.907.942,18

16,16%

8,16

Marca e similar

2.392.592.960

48,38%

43.951.529.995,56

49,79%

18,37

804.514.508

16,27%

30.064.077.194,20

34,06%

37,37

4.945.782.372

100%

88.279.515.132

100%

17,85

Referências

Mercado Farmacêutico Brasileiro – Participação dos Medicamentos Prescritos e Não Prescritos (Isentos)

Dado relevante foi a participação das vendas dos
medicamentos genéricos em relação ao Mercado Total Farmacêutico, no canal farmácia.
Em 2017, as vendas em reais (R$) dos medicamentos genéricos representavam 13,10% do total das vendas do mercado farmacêutico. Em 2021, a participação alcançou 16,16%.
Nas vendas em unidades (caixas), a participação
saltou de 32,10%, em 2017, para 35,36%, em 2021.

Vendas por Categoria de Medicamentos

20,00
0,00

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

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

Total

Prescritos  

28,82%
71,18%

28,34%
71,66%

2017

2018

2019

2020

2021

Distribuição Percentual do Mercado

Distribuição Percentual do Mercado

Marca e Similar
48,38%

Marca e Similar
49,79%

Vendas em Unidades em 2021

Genérico
35,36%
Referência
16,27%

Vendas PPP em Reais (R$) em 2021

Referência
34,06%
Genérico
16,16%

Não Prescritos

Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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29,02%
70,98%

28,88%
71,12%

29,17%
70,83%

Participação Percentual

Vendas em unidades – Período: 2017 a 2021

Mercado Farmacêutico

Fonte: AQVIA • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Evolução das Vendas em Bilhões de Unidades por Categoria de Medicamentos (Canal Farmácia)

Vendas por Unidades da Federação – Canal Farmácia – Ano de 2021

Período: 2017 a 2021

Unidades 2021

Participação
Percentual

Real PPP 2021

Participação
Percentual

289.357.204

5,85%

4.164.813.141

4,72%

312.772.953

6,32%

5.028.837.260

5,70%

CE + MA + PI

354.577.490

7,17%

5.461.095.932

6,19%

RS

443.228.126

8,96%

8.438.471.916

9,56%

PE + AL + PB + RN

557.877.409

11,28%

9.308.970.568

10,54%

GO + MT + MS + TO + DF

423.284.875

8,56%

6.505.994.724

7,37%

PR + SC

448.555.571

9,07%

8.862.601.987

10,04%

MG

633.548.063

12,81%

11.294.009.377

12,79%

RJ + ES

297.295.200

6,01%

5.695.633.316

6,45%

1.185.285.481

23,97%

23.519.086.909

26,64%

4.945.782.372

100%

88.279.515.132

100%

Marca + Similar  

2,39

2,32

1,75

0,80

0,78

0,77

2018

2019

AM + PA + RO + RR + AC + AP
BA + SE

1,65

1,48
0,75

0,75
2017

Genérico  

2,11

2,02
1,39

1,91
1,26

Vendas em Bilhões de Unidades

Unidades da Federação

2020

2021

Referência

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

SP
Total

Evolução das Vendas em Bilhões de Reais (PPP) por Categoria de Medicamentos (Canal Farmácia)
Período: 2017 a 2021

2017

Vendas em Unidades
7,46

8,58

9,78

34,39

24,99
11,74

2020

38,89

26,67
14,26

2021

Genérico  

31,20

22,68

2019

30,06
Marca + Similar  

Participação % das UFs

28,23

21,24

2018

Vendas em Valor R$ PPP

Participação % das UFs

43,95

Referência

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

AM + PA + RO + RR + AC+ AP

5,85%

4,72%

BA + SE

6,32%

5,70%

CE + MA + PI

7,17%

6,19%

RS

8,96%

9,56%

PE + AL + PB + RN

11,28%

10,54%

GO + MT + MS + TO + DF

8,56%

7,37%

PR + SC

9,07%

10,04%

MG

12,81%

12,79%

RJ + ES

6,01%

6,45%

23,97%

26,64%

SP

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

Segundo os dados da IQVIA, na distribuição percentual, os medicamentos de marca e similar, juntos, detém quase metade do mercado farmacêutico
em 2021.
Os gráficos mostram a evolução das vendas por categoria de medicamentos, em bilhões de unidades e
bilhões de reais (PPP), no período de 2017 a 2021.
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Vendas por Unidades da Federação
A tabela mostra a distribuição das vendas em unidades e reais (PPP) pela 27 Unidades da Federação, no
ano de 2021.
O Estado de São Paulo detém 23,97% das vendas em
unidades e 26,64% das vendas em reais (PPP). Minas
Gerais é o segundo estado no ranking, com 12,81% e
12,79%, respectivamente, nas vendas em unidades e
em reais (PPP).
O gráfico ilustra esses dados.

Vendas por Origem dos Laboratórios
Tomando-se por base o produto PPP (Pharmacy Purchase Price ou Preço de Compra da Farmácia), da 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
2017 a 2021:

Analisando esses números, pode-se observar que
os laboratórios de origem nacional representavam
59,14% das vendas em reais (R$) do mercado total farmacêutico no Brasil (canal farmácia), em 2017, passando para 60,23%, em 2021. Ao mesmo tempo, os
laboratórios de origem estrangeira, que representavam 40,86% das vendas em reais (R$), no início da
série estudada, passaram para 39,77% no ano de 2021.
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Mercado Farmacêutico Brasileiro – Participação Percentual dos Laboratórios de Origem Nacional e os de Origem
Estrangeira, nas Vendas em Reais (R$)

ICEI Índice de Confiança do Empresário Industrial no Brasil

Comparações: ICEI, Produtos Alimentícios e Produtos Farmacêuticos – Período: Janeiro de 2017 a Dezembro de 2021
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Fonte: IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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dio de 81,80%, ficando acima do patamar observado
no ano anterior. A Indústria de Produtos Farmacêuticos atingiu, no mesmo período, o valor médio de
76,30% de sua capacidade, ficando, no período, abaixo da média da Indústria de Transformação. Entretanto, em relação ao ano anterior, houve incremento
de 1,10 ponto percentual.
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 e pelo surgimento de vacinas para combater a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, o ano de 2021 começou com uma grande expectativa de melhora dos agentes de saúde, econômicos e das famílias. Para o setor farmacêutico, assim

Utilização Média da Capacidade Instalada – Brasil

Dez./12

Dez./13

Indústria de Transformação  

Dez./14

Dez./15

Dez./16

Dez./17

Dez./18

Dez./19

Dez./20

76,30

81,80

75,20

78,60

75,00

75,60

77,10

75,20

71,70

75,70

Indústria de Transformação e de Produtos Farmacêuticos – Período Dez./12 a Nov./21

67,50

ICEI – Índice de Confiança do Empresário
Industrial no Brasil
O Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI), da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), é um indicador antecedente utilizado para
identificar mudanças na tendência da produção
industrial.
Foram selecionados na comparação, o ICEI geral
e os índices dos setores de produtos alimentícios e
de produtos farmacêuticos. Esse indicador varia de
0 a 100, sendo que valores acima de 50 indicam empresários confiantes.
No período de janeiro de 2017 até julho de 2019,
observa-se que os empresários do setor de produtos

74,90

19,61%
80,39%

Os laboratórios de origem nacional representavam 78,21% das vendas em unidades (caixas) do mercado total farmacêutico no Brasil (canal farmácia),
em 2017, passando para 80,39%, em 2021. Ao mesmo
tempo, os laboratórios de origem estrangeira, que
representavam 21,79% das vendas em unidades (caixas de medicamentos), no início da série estudada,
passaram para 19,61% no ano de 2021.
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. Salienta-se, também, que a IQVIA incorporou maior número
de laboratórios no período estudado.

84,40

20,24%
79,76%

Nacional

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

75,60

20,85%
79,15%

2021

83,00

20,99%
79,01%

2020

78,70

Estrangeiro  

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, em novembro de 2021, o valor mé-

79,90

21,79%
78,21%

Período: 2017 a 2021

2018

Produtos farmacêuticos

farmacêuticos, na maioria das vezes, estiveram mais
confiantes do que os do indicador geral e os do setor
de produtos alimentícios. A partir de agosto de 2019,
esses mesmos empresários reduziram suas expectativas. Com a pandemia, nos meses de abril e maio de
2020, os índices de confiança atingiram os menores
valores, tanto para o índice geral como para os setores analisados, ficando abaixo da linha de corte de 50
pontos. Em 2021, a confiança dos empresários permaneceu acima dessa linha de corte, com pequenas oscilações para baixo.

79,80

Mercado Farmacêutico Brasileiro – Participação Percentual dos Laboratórios de Origem Nacional e os de Origem
Estrangeira, nas Vendas em Unidades (R$)

2017

Produtos alimentícios  

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

80,80

Estrangeiro  
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Nota: O ICE varia de 0 a 100.
Valores acima de 50 indicam
empresários confiantes
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Produtos farmacêuticos

Fonte: Confederação Nacional da Indústria CNI • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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2023

2018
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EUA
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China
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China
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China
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Japão
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4º
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5º

França

5º

França

5º

Brasil  ?

6º

Itália

6º

Itália

6º

Itália

7º

Reino Unido

7º

Brasil

7º

França

8º

Brasil

8º
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9º

Espanha

9º

Espanha

9º

Índia

10º

Canadá
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11º
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12º
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Coreia do Sul
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13º

Austrália

13º
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13º

Coreia do Sul

14º

Rússia

14º

Austrália

14º

Turquia

Reajuste dos Medicamentos por Níveis

Nível 1

6,79%

8,15%

Ano de 2021

Preços

Em 31 de março de 2021, os medicamentos, sob o regime de controle de preços, tiveram seus preços reajustados, de acordo com Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Assim, o reajuste autorizado dos medicamentos
foi distribuído em três níveis
A composição do reajuste teve os seguintes fatores: IPCA, ficou em 5,20%, no período de março de
2020 a fevereiro de 2021; o fator de produtividade em
3,29% e o fator de ajuste de preços relativos entre setores (Fator Y) foi calculado em 4,88%. O fator Z, calculado a partir do valor do fator de produtividade,
teve para os três níveis os seguintes valores: 3,29%,
1,65%% e 0,00%.
Com esses índices, o mercado foi autorizado a reajustar seus preços, para três níveis (ver gráfico).

Ranking dos Mercados Mundiais
2013

No TOP 10 do Mercado Mundial, MAT SET 2021
mostra a posição atual no ranking do dez principais
países. Na primeira posição estão os Estados Unidos,
com mais da metade do mercado, seguido pela China
com 11,57%. Em 2018, o Brasil representou aproximadamente 2,60% do mercado farmacêutico mundial,
passando, até novembro de 2021, para 3,02%.

8,44%

Vendas no Mercado Farmacêutico Mundial
Segundo os dados da IQVIA, as vendas no mercado farmacêutico mundial no ano de 2021 devem ter ficado em
torno de US$ 1,35 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, voltou
para o 8º lugar em 2021 e as expectativas são que passará para o 5° lugar em 2023.

10,08%

como para o conjunto do país, a notícia não poderia ter
sido melhor.
Em razão disso, as expectativas de evolução das vendas do Mercado Farmacêutico no Brasil são as mais otimistas. Nos anos anteriores, o crescimento médio nominal das vendas esteve em torno 10% ao ano. Para 2021,
o crescimento das vendas em valores R$ PPP, passou
dos 14%, uma das melhores marcas dos últimos anos.

Nível 2

Nível 3

Reajuste
médio
ponderado

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

O reajuste médio, calculado a partir da ponderação com base as informações de mercado da IQVIA,
foi calculado em 8,15%.
No período de 2012 a 2020, o reajuste médio ponderado dos medicamentos, com a mesma metodologia acima mencionada, atingiu o valor de 64,16%. No
mesmo período, o reajuste do Nível 3 foi de 46,22%.

Evolução do IPCA Geral e do IPCA Produtos Farmacêuticos
Período: 2012 a 2021

Fonte: IQVIA Market Prognosis, Setembro 2018 • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

12,48%

VARIAÇÃO % NO PERÍODO

IPCA Geral: 79,81%
IPCA Produtos Farmacêuticos: 55,79%

Japão
China

2012

7,85%

2014

2015

2016

55,60%
IPCA – Geral  

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

Mercado Farmacêutico

2013

11,57%

Estados Unidos
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6,17%
4,52%

4,31%

1,63%

5,48%
2017

2018

2019

2020

2021

–2,28%

Alemanha

4,10%

2,84%

França

3,75%

3,59%

4,46%

Itália

2,95%

3,30%

6,29%

Reino Unido

6,41%

3,02%

4,94%

Brasil

5,91%

2,90%

4,70%

Espanha

5,84%

2,61%

4,11%

Canadá

6,90%

Participação Percentual nas Vendas MAT SET 2021 – Em Bilhões de Dólares

10,06%

10,67%

Mercado Mundial de Medicamentos – TOP 10 (*)

IPCA Produtos Farmacêuticos

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

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

25

Reajustes dos Medicamentos, do IPCA Geral e de Alguns Componentes do IPCA Saúde

Taxa de Câmbio – R$/US$ Dólar Comercial Venda – Valor no Último Dia Útil do Mês

Período: 2021 a 2021

Período: Dezembro de 2012 a Dezembro de 2021

5,58

6,00
Reajuste dos Medicamentos (Média Geral)

Valor no último dia útil do mês

Reajuste dos Medicamentos (Nível 3)

64,16%

46,22%

IPCA Geral

79,81%

IPCA Planos de Saúde

5,20

5,50
5,00
4,50

3,90

4,00
3,50
3,00
2,50

3,26

3,31

2016

2017

2,66

2,34

2,04

4,03

3,87

2,00
1,50

134,00%

1,00

2012

2013

2014

2015

2018

2019

2020

2021

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

IPCA Serviços de Saúde

116,16%

IPCA Saúde e Cuidados Pessoais

80,56%

Brasil – Tarifa Média de Fornecimento de Energia Elétrica (com Tributos) – Setor Industrial
Período: Dezembro de 2003 a Outubro de 2021 – R$/MWh

1000,00
IPCA Produtos Farmacêuticos

884,47

900,00

55,79%

IPCA Serviços Laboratoriais e Hospitalares

70,64%

Fonte: IBGE – CMED – IQVIA • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Mercado Farmacêutico

Tarifa de energia elétrica
O custo médio da tarifa de energia elétrica do setor
industrial ficou mais cara em 2021. Com valores publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), até outubro de 2021, o valor médio da tarifa
no setor industrial cresceu cerca de 26,89% em relação ao ano anterior.

Dez./2021

Dez./2020

Dez./2019

Dez./2018

Dez./2017

Dez./2016

Dez./2015

Dez./2014

Dez./2013

Dez./2012

Dez./2011

Dez./2010

Dez./2009

Dez./2008

Dez./2007

Dez./2006

Dez./2005

Taxa de Câmbio
O ano de 2021 fechou com dólar comercial (Ptax/venda) no valor de R$ 5,58, ante R$ 5,20 de 31/12/2020.
Na comparação do valor do dólar (US$) em relação ao real (R$), no último dia útil de 2021, verifica-se que a moeda americana valorizou 7,39% ao
longo do ano. Contudo, ao considerar o último dia
útil de 2012 ante o último dia útil de 2021, a desvalorização do real (R$) perante o dólar (US$) atingiu 173,09%.

172,10
Dez./2004

Na pesquisa realizada pelo IBGE, para apurar
as variações do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), 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 período acumulado de 2012 a 2021, alcançou o valor de 79,81%.
Nesse mesmo período, a variação do IPCA de Produtos Farmacêuticos atingiu 55,79%.
Na comparação do IPCA Geral com alguns itens
que compõem o IPCA Saúde e Cuidados Pessoais,
constata-se que o IPCA Planos de Saúde teve uma
variação de 134%, de 2012 até 2020. O IPCA Serviços
de Saúde variou 116,16%, o IPCA Saúde e Cuidados
Pessoais variou 80,56% e o IPCA Serviços Laboratoriais e hospitalares variou 70,64%.

0,00

Dez./2003

100,00

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

Fazendo-se uma comparação entre a tarifa média
de energia elétrica em outubro de 2021 (R$ 884,47)
e o custo dessa mesma tarifa em dezembro de 2003
(R$172,10), houve um aumento de 413,93%, ante o
crescimento do IPCA, no mesmo período, de 195,10%.
Importante lembrar que tanto os custos da tarifa
de energia elétrica quanto o valor do dólar (US$) impactam fortemente no cálculo do fator de ajuste de
preços relativos entre setores (Fator Y), do reajuste
anual de preços, assunto já tratado no item 2.2 Preços, deste relatório.

Comércio Exterior
Exportações
As vendas de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 da
NCM) para o mercado externo alcançaram, em 2021,
o montante de US$ 1,103 bilhão, abaixo das expectativas iniciais de projeção para o ano.
Vale observar que as exportações brasileiras, a
partir de 2017, vêm diminuindo, sendo que em 2021
houve uma pequena elevação de 2,33% em relação
ao ano de 2020.
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Produtos Farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM – Evolução das Importações Brasileiras

Exportação de Produtos Farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM

Em US$ Milhões FOB – Período: 2012 a 2021
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7.255

2021
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Fonte: Ministério da Economia – Comex Stat • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

7.361

2020

Participação Percentual das Exportações de Produtos Farmacêuticos nas Exportações Totais do Brasil

7.059
11.006

2021

Período: 2012 a 2021

US$ Milhões FOB
0,62%

2012

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

0,65%

2013
2014

0,71%

2015

0,71%

4,60%

0,51%

2018

4,14%

0,53%

2019

Analisando a participação das exportações dos
produtos farmacêuticos nas exportações totais brasileiras, o resultado de 2021 – da ordem de 0,39% –
apresentou decréscimo de 0,13% pontos percentuais,
se comparado com o ano anterior.
A participação das exportações de produtos farmacêuticos, no Total Geral exportado pelo Brasil, em
2021, teve um decréscimo de quase 37%, tomando-se
como base a participação desses mesmos produtos em
2012, primeiro período da série analisada.

Importações
As importações de produtos farmacêuticos (Capítulo
30 da NCM) do mercado externo, em 2021, atingiram
o montante de US$ 11,006 bilhões, uma elevação de
quase 56% 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 4,45%, em 2020, para 5,02%,
em 2021.

3,74%
2012

2013

2018

2019

3,22%

3,07%

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

3,04%

0,39%

Participação Percentual

0,52%
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Mercado Farmacêutico

5,02%

0,58%

2017
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Período: 2012 a 2021

0,67%

2016

2021

Participação Percentual das Importações de Produtos Farmacêuticos nas Importações Totais do Brasil

4,45%

2013

3,96%

2012

3,91%

1.330

1.566

1.515

US$ Milhões FOB

1.493

Em US$ Milhões FOB – Período: 2012 a 2021
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Fonte: Ministério da Economia – Comex Stat • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Produtos Farmacêuticos – Capítulo 30 da NCM – Evolução da Balança Comercial Brasileira
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Balança Comercial

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

Balança Comercial Brasileira – Saldo Comercial Setores Selecionados
Valores – Em Milhões US$ FOB

RS 22

MG 34

GO 36

RJ 40

380

estabelecimentos

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

Período

Variação %
2020 sobre
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

205

195

183

190

187

181

180

174

171

172

168

–18,05%

Rio de
Janeiro

75

72

73

61

62

59

55

49

45

40

40

–46,67%

Goiás

41

39

38

50

42

40

43

43

40

34

36

–12,20%

Minas
Gerais

64

59

54

50

48

44

44

45

42

36

34

–46,88%

Paraná

26

24

23

20

19

16

17

18

18

13

15

–42,31%

Demais
Estados

139

135

136

128

116

107

107

98

102

86

87

–37,41%

Brasil

550

524

507

499

474

447

446

427

418

381

380

–30,91%

Máquinas e aparelhos elétricos, partes e peças
Adubos

–14.915

Produtos farmacêuticos e medicinais

–9.903

Produtos químicos orgânicos

–9.196

Máquinas em geral e equips. industriais, peças

–8.087

Equips. de telecomunicações, de grav. de som.

–7.715

Gás, natural e manufaturado

–5.890
–5.593

Veículos rodoviários

–5.475

Máquinas e equips. de geração de energia

–5.074
–4.330
–4.167
–4.036
–3.527

Materiais e produtos químicos
Plásticos em formas primárias
Metais não-ferrosos
Instrumentos e apar. profissionais, científicos
Máquinas para escritório e máqs. proc. de dados

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

Mercado Farmacêutico

BRASIL

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

–16.139

30

2021

Número de Estabelecimentos Industriais por Unidade da Federação –
Posição em 31/12/2020

O Estado de São Paulo perdeu, nesses últimos 11
anos, 37 estabelecimentos destinados à fabricação de
medicamentos para uso humano.
Quanto ao número de empregados, as empresas localizadas no Estado de São Paulo empregavam 47.229
pessoas, em 31/12/2020, menos 6,37% em relação ao
ano anterior. Na comparação com todas as unidades
da Federação, São Paulo representa 52,92% de todo o
contingente de trabalhadores na fabricação de medicamentos para uso humano, conforme levantamento da RAIS.
O gráfico a seguir ilustra esses dados.

Fabricação de Medicamentos para Uso Humano
Número de Empregados Formais por Unidade da Federação –
Posição em 31/12/2020
SP 47.229
GO 13.364
Demais 10.290
MG 7.907
RJ 5.802
PR 4.658

Exportações  

2013

Fabricação de Medicamentos para Uso Humano

2010

São Paulo
–9.903

2012

Existem no Brasil 380 estabelecimentos fabricantes
de medicamentos para uso humano, segundo os últimos dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério da Economia,
em 31/12/2020. Esses estabelecimentos estão concentrados, basicamente, nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
respectivamente, com 44%, 11%, 9%, 9% e 6%. As estatísticas de 2021 não deverão alterar a ordem de grandeza dessa distribuição espacial.
Na comparação de 2020 com o ano anterior, houve
praticamente uma estabilização do número de estabelecimentos industriais fabricantes de medicamentos para uso humano. Entretanto, tomando-se como
base o ano de 2010, a redução do número de fábricas
atingiu 30,91%.
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11.006

Em Milhões de US$ FOB – Período: 2012 a 2021

Parque fabril e a distribuição do número
de empregados

Demais 80

No entanto, é importante destacar que, no ano de
2021, o Setor de Produtos Farmacêuticos não foi o vilão do déficit da Balança Comercial, havendo outros
dois setores em posição de “maiores importadores”.
Os setores de máquinas, aparelhos elétricos e de
adubos possuem déficits comerciais significativamente maiores do que o de produtos farmacêuticos.
Entretanto, o setor, em 2020, estava na sexta posição
entre os maiores déficits comerciais, saltando para a
terceira posição em 2021.

SP 168

Balança Comercial
O Setor de Produtos Farmacêuticos vem apresentando déficit na Balança Comercial. Entre 2012 e 2020 o
déficit gerava em torno de 5 a 6 bilhões de dólares.
Entretanto, em 2021, o déficit saltou para quase 10 bilhões de dólares, com um aumento de mais de 85%,
na comparação com o início da série.
Essa característica não é exclusiva de nosso país,
pois outras importantes nações também apresentam
a mesma tendência.

BRASIL

89.250

empregados

Fontes: Ministério da Economia/RAIS • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado
e Assuntos Jurídicos
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Mapa das Alíquotas do ICMS dos Medicamentos no Brasil – 2021

Cadeia Farmacêutica – Número de empregados formais – Ano: 2020
Ano

2020
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Paulo

Minas
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Rio de
Janeiro
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Paraná

Goiás

Santa
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Pernambuco

Outros
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Fabricação

47.229

7.907

5.802

1.616

4.658

13.364

1.115

1.194

6.365

89.250

Com.
Atacadista

22.345

8.015

7.759

5.507

3.908

5.033

2.125

3.186

22.943

80.821

Com. Varejista

119.716

60.633

57.501

39.238

31.410

19.753

18.944

16.549

139.330

503.074

189.290

76.555

71.062

46.361

39.976

38.150

22.184

20.929

168.638

673.145

Setor

Cadeia
Farmacêutica

RR

AP

17%

18%

AM

PA

18%

MA

17%

CE

18%

18%

Fonte: Ministério da Economia – RAIS – Relação Anual de Informações Sociais • Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

RN 18%
PB 18%

PI

18%

Os dados da RAIS confirmam que o Estado de São
Paulo continua sendo o principal polo industrial da
indústria farmacêutica no Brasil.
Um dado interessante é o número de empregados
da Cadeia Farmacêutica no ano de 2020.
Em 31/12/2020, segundo os últimos dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), do Ministério da Economia, a Cadeia Farmacêutica no Brasil empregava 673.145 pessoas. O
Estado de São Paulo detém 28,12% desse contingente de mão-de-obra.

Carga Tributária

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (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 final 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%.
Nos anos de 2017 a 2020 não houve mudanças nas
alíquotas de ICMS sobre medicamentos.
Em 2021, somente Rio Grande do Sul alterou a alíquota, que passou de 18% para 17,5%. Para 2022, novamente o Estado do Rio Grande do Sul mudará a alíquota de ICMS, passando para 17%.
O mapa das alíquotas do ICMS dos medicamentos no Brasil apresenta alíquotas que variam de 12%
a 20%, como retrata o mapa a seguir.
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AC

Unidade da
Federação

17%

Alíquota de ICMS
2021

Status

Acre

17%

Inalterada

Alagoas

17%

Inalterada

Amapá

18%

Inalterada

Amazonas

18%

Inalterada

Bahia

18%

Inalterada

Ceará

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

Paraná

18%

Inalterada

Pernambuco

18%

Inalterada

Piauí

18%

Inalterada

Rio de Janeiro

20%

Inalterada

18%

Inalterada

Rio Grande do Sul*

Rio Grande do Norte

17,5%

Alterada

Rondônia

17,5%

Inalterada

Roraima

17%

Inalterada

Santa Catarina

17%

Inalterada

São Paulo

18%

Inalterada

Sergipe

18%

Inalterada

Tocantins

18%

Inalterada

Minas Gerais

12%

Inalterada

São Paulo

12%

Inalterada

Genéricos

* Em 2022 a alíquota de ICMS do Rio Grande do Sul passará para 17%

PE 18%

TO

RO

AL 17%

18%

17,5%

SE 18%

BA

MT

18%

17%

GO
17%

MG

18%
genéricos
12%

MS
17%

SP

PR

18%
genéricos
12%

ES 17%
RJ 20%

18%

SC

17%

RS

17,5%
Obs.: Em 2022 a alíquota de ICMS
do Rio Grande do Sul passará para 17%.
Fonte: Legislações

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. Para o 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 2021 estima-se que a arrecadação de ICMS para
produtos farmacêuticos no Estado de São Paulo fique
em torno de R$ 3,647 bilhões, com crescimento aproxi-

mado de 15% em comparação ao ano de 2020. Esse aumento na arrecadação tem relação direta com o maior
acesso por parte da população aos medicamentos genéricos, confirmando a tese do Sindusfarma, segundo a qual, ao se reduzir os impostos diretos sobre as
vendas de medicamentos, o acesso aumenta e a arrecadação também cresce. Segundo os dados da IQVIA,
a participação das unidades vendidas dos medicamentos genéricos vem crescendo em todo o Estado de São
Paulo nos últimos anos.
A ilustração mostra o posicionamento dos setores industriais que mais arrecadaram ICMS em 2019
e 2021. Em 2019, o Setor de Produtos Farmacêuticos
encontrava-se em 8º lugar, permanecendo na mesma
posição em 2021.
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252

Número de Horas

238

Índia

129

Itália

175

Japão

Alemanha

105

11

11

Estados Unidos

312

218

210

10

11

Austrália

114

9

Brasil

143

9

7

Argentina

131

8

África do Sul

159

Reino Unido

139

9

Espanha

138

Rússia

241

9

Canadá

9

Quantidade de Impostos

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Sefaz-SP • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

31,3%
Brasil

21,0%
Argentina

19,0%
Alemanha

18,0%
Chile

10,0%
Áustria

8,0%
Finlândia

10,0%

8,0%
Turquia

Itália

8,0%

3.562

Grécia

Produtos de Plástico

6,0%

3.647

Holanda

Produtos Farmacêuticos

6,0%

4.056

Bélgica

Bebidas

6,0%

3.210

Portugal

Máq., Equip. e Instalações

5,0%

4.873

Japão

Mat. Elét. e de Comunicações

4,0%

3.528

Espanha

Metalúrgica

2,4%

4.957

Suíça

6.295

2,1%

Produtos Alimentícios

6%

França

6.488

Venezuela 0,00%

Metalúrgica

Máq., Equip. e Instalações

2.520

Média
sem Brasil

7.720

Material de Transporte

3.560

2.996

Mundo – Incidência de Impostos sobre Medicamentos em Outros Países

México 0,00%

4.299

11.924

Mat. Elét. e de Comunicações

Mercado Farmacêutico

6

296

9

7

EUA 0,00%

5.324

Produtos Químicos

*2021: Jan.-Nov. dados definitivos; Dezembro dados Estimados

34

7

Suécia 0,00%

5.978

Produtos Alimentícios

Produtos de Plástico

14

Colômbia 0,00%

8.062

Material de Transporte

Produtos Farmacêuticos

19

RANKING 2021

Produtos Químicos

Bebidas

1.501

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

Valores Nominais em Milhões de Reais – Período: 2019 e 2021*

RANKING 2019

Período: 2018

Número de Horas  

Estado de São Paulo – Arrecadação de ICMS no Setor Industrial

A batalha é árdua e contínua
O Sindusfarma, através de seu presidente executivo,
Nelson Mussolini, vem desenvolvendo um 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.
Como pode ser observado no gráfico, a carga tributária brasileira sobre medicamentos é de 31,3% e
a média mundial é de 6%. No Reino Unido, Canadá e
Colômbia a tributação é zero.

Países Selecionados – Quantidade de Impostos Pagos pelas Empresas e Número Gasto de Horas para Cumprir os
Procedimentos Tributários

França

No mês de outubro de 2020, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a Lei nº 17.293/20
e os decretos 65.253/20, 65254/20, e 65.255 propostos
pelo do Governo do Estado, instituindo a Minirreforma Tributária no Estado.
Essa minirreforma eliminou, de 01 de janeiro de
2021 em diante, o benefício da isenção de ICMS nas
vendas de medicamentos de vários convênios, taxando em 18% o imposto nas vendas para hospitais privados, clínicas e distribuidores privados. As vendas
para hospitais públicos e Santas Casas permanecem
com o benefício da isenção.

China

Fontes: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Sefaz-SP • Elaboração:
Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

México

2021*

Chile

2020

3.647

3.179

2019

Canadá 0,00%

2018

2.996

3.150

2017

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.

Enquanto nos Estados Unidos, país que possui um
(1) imposto a mais que o Brasil, considerados no levantamento, se gasta 175 horas anuais para o cumprimento dos procedimentos burocráticos, o Brasil gasta
1.501 horas. Na Argentina, nosso parceiro no Mercosul, são consumidas 312 horas. Na comparação com o
ano anterior, o Brasil continuou na mesma posição no
ranking, com o mesmo tempo gasto, permanecendo
como o país onde se gasta mais horas para cumprir os
procedimentos tributários. Na comparação histórica,
houve uma diminuição nesse tempo gasto, passando
de 2.600 horas nos anos anteriores a 2015 e, 2.038 horas no ano de 2015.

Reino Unido 0,00%

2016

2.950

3.070

Período 2016 a 2021* – Em Milhões de R$

Nos últimos dias de 2021, o Governo Paulista, através dos Decretos nº 66.390/21 e nº 66.387/21 voltou
a conceder, a partir de 01/01/2022, os benefícios das
isenções de ICMS para (i) medicamentos; (ii) medicamentos para tratamento da AIDS; (iii) medicamentos para tratamento de câncer; (iv) equipamentos e
insumos para cirurgia; e, (v) operações com fosfato
de oseltamivir para tratamento da Gripe A (H1N1),
independentemente dos destinatários das operações.

Quantidade de
Impostos Pagos

Arrecadação nominal de ICMS no Estado de São Paulo –
Indústria de Produtos Farmacêuticos

Fonte: Talogdata; Análise BCG; IBPT; European Commission • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos
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Valores Destinados à Assistência Farmacêutica – Ministério da Saúde

Brasil – Carga Tributária no Preço Final

Período: 2015 a 2021

32,3%

Almoço ou Jantar em Restaurante

31,8%

Trator
Medicamentos de Uso Humano

31,3%
30,4%

Açúcar
Papel Higiênico (com 4 rolos)

30,4%

Teatro e Cinema

30,3%

Embarcações e Aeronaves

28,3%

Leite em Pó

28,2%
21,8%

Frutas

20,6%

Ovos de Galinha

20,2%

Artigos de Joalheria
17,7%

Flores
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Valor Pago  

2016

79%

75%

R$ 11,23

R$ 10,93

R$ 10,82

R$ 11,19

2017

2018

2019

2020

80%

R$ 12,11

2021

Valor Empenhado   Percentual Pago

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

2012

2013

2015

2016

2017

1.421.975.565

2014

828.593.623

Saúde com assistência farmacêutica, os valores empenhados por esse Ministério. O empenho é um ato
proveniente da autoridade competente que cria uma
obrigação de pagamento e, nesse relatório o Sindusfarma apresenta essa informação para demonstrar o
valor orçamentário que possui empenho autorizado
e valor efetivamente pago.
No gráfico, é possível observar que até 2019 o valor
empenhado para a assistência farmacêutica foi menor do que o de 2018, porém o valor pago manteve-se
praticamente igual a 2018. Já os anos de 2020 e 2021
nota-se um aumento no valor empenhado e no valor
gasto. Em 2020 e 2021, o orçamento executado para a
assistência farmacêutica executado foi, respectivamente, 3,4% e 12% maior do que valor gasto em 2019.
Na contramão do planejamento financeiro realizado pelo governo, aparece a judicialização da saúde,
tema de grande relevância e importância, que vem
ganhando cada vez mais espaço e causando muita
controvérsia nos debates sobre os gastos com saúde
e acesso a medicamentos. No período de 2015 a 2019
o governo federal gastou com demandas judiciais
mais de R$ 5,4 bilhões de reais, sendo que, em 2015,
os gastos foram de R$ 761 milhões. Em 2016, o gasto
foi de R$ 1,32 bilhão, um aumento de 74%. Já em 2017,
o total pago foi de R$1,02 bilhão, e, em 2018, o valor

Período: 2012 a 2019

1.027.565.984

12,6%

Valores Federais Pagos pelo Ministério da Saúde em
Demandas Judiciais*

1.324.196.560

13,1%

gasto chegou a 1,42 bilhão, 38% acima dos gastos do
mesmo período 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 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.

761.013.507

14,0%

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

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 2021
aborda, além dos valores pagos pelo Ministério da

2015

76%

844.210.000

15,1%

Compras Públicas

R$ 12,82

R$ 10,66

84%

552.870.000

15,3%

Sal

Como ilustração, o gráfico seguinte apresenta uma
comparação da carga tributária em Medicamentos
de uso humano, com produtos de consumo diversos.
Nota-se que a carga tributária de medicamentos
para uso animal é de 13,1%, menos que a metade se
comparada à carga tributária dos medicamentos para
uso humano (31,3%).
Importante destacar que a carga tributária 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%.

85%

R$ 3,07

R$ 3,69

R$ 2,84

367.890.000

Arroz e Feijão

Leite

91%

R$ 3,41

15,5%

Livros

Medicamentos de Uso Animal

R$ 1,82

R$ 2,12

17,5%

Carne Bovina

Farinha de Trigo

R$ 1,23

2018

2019

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

Valores Pagos Ministério da Saúde com Assistência Farmacêutica e Ações Judiciais da Saúde*
Período: 2013 a 2019

R$ 15,58
R$ 12,89
R$ 9,54
0,55

R$ 10,76

0,76

R$ 14,30
1,03

R$ 14,6

R$ 13,9
1,42

10%

0,83

6%

0,84

8,99

9,92

2013

2014

Ações Judiciais*  

1,32

12,13

2015

14,25

13,27

12,48

2016

2017

2018

13,80

2019

Gastos com Medicamentos

Obs.: Ações Judiciais nas Modalidades “Dispensa/Inexigibilidade de Licitação e Depósito em Conta Judicial”
Fonte: FNS / Comprasnet • Elaboração: Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos

Nota: Este capítulo do Relatório de Anual de Atividades do exercício de 2021, que trata dos assuntos relacionados ao Mercado
Farmacêutico de uma forma geral, foi elaborado por Luiz Antonio Diório, Consultor Econômico do Sindusfarma, contando com a
colaboração de Marcela Amaral Pontes, Coordenadora de Precificação e Incorporação, que tratou do item Compras Públicas.
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Diretorias
Técnico-Regulatória e de Inovação
ASSUNTOS REGULATÓRIOS
Diretora: Rosana Mastellaro

Apresentação

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 2021, que podem ser conferidas através dos dados apresentados neste relatório.
De toda a gama de temas trabalhados pela Dirar
em 2021, destacamos a realização das reuniões de
forma virtual, que permitiu a participação de 17.424
associados, favorecendo principalmente a participação dos especialistas de empresas fora da cidade
de São Paulo.
Durante este ano, foi possível oferecer 6 eventos
PES e mais outros 8 eventos adicionais, dentre Seminários, Workshops, Fóruns e Reuniões Técnicas
com a presença de autoridades. Destacamos os encontros com a Gerência de Alimentos (GGALI/Anvisa) e a Gerência de Medicamentos (GGMED/Anvisa),
fundamentais para favorecer a compreensão dos regulamentos pelo nosso corpo associativo bem como,
para apresentar projetos e perspectivas para o setor
farmacêutico.
O grande destaque do ano foram as consultas
públicas para revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016,
para discussão e encaminhamento das contribuições Sindusfarma para a revisão da norma de pós-

-registro de medicamentos sintéticos e semissintéticos, especificamente para alinhar às mudanças em
discussão na revisão específica da seção de qualidade da RDC 200/17. Foram realizadas no total 13 reuniões, entre 2020 e 2021, com a participação de 1.295
associados.
Assim, novamente superamos o ano que passou,
atingindo um novo recorde de pessoas beneficiadas
em nossas atividades: 17.424, o que representa um aumento de 14,4% em relação a 2020.
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.
Conheça com mais detalhes as ações desenvolvidas em 2021.

Missão do departamento

A Diretoria de Assuntos Regulatórios tem como missão essencial a orientação dos associados e disseminação do capital de conhecimento, prezando para que
todos tenham acesso à informação e estejam preparados para o correto cumprimento das regulamentações vigentes.
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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.

Objetivos

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 técnico das empresas segue sendo a organização de eventos com especialistas nacionais e internacionais, sobre temas de relevância para o setor. Sob este aspecto e apesar do período de pandemia, o número de
pessoas beneficiadas por tais encontros aumentou
28,5% em relação a 2020.
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 aos nossos encontros técnicos.

Público-alvo

Atualmente, além de nosso Grupo de Trabalho Regulatório, que congrega praticamente 100% dos técnicos presentes em nosso cadastro, possuímos outros
grupos estruturados dentro da Dirar.
Estes grupos são divididos em Grupos de Trabalho
de agenda permanente e Grupos de Trabalho de agen-
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da por demanda. Abaixo, listamos os grupos que hoje
fazem parte de cada uma destas categorias:
GTs de Agenda Permanente:
• 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:
• GT Alimentos
• GT Biológicos/Biossimilares
• GT Dinamizados
• GT Fitoterápicos
• GT Inalatórios
• GT Lubrificantes Oftálmicos
• GT Produtos para Saúde
• GT Evidências de Vida Real (RWE)
• GT Tecnovigilância
• GT Terapias Avançadas
• GT Vacinas
• GT Cannabis

Descrição das principais atividades
desenvolvidas em 2020
JANEIRO
15/01 6ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e

RDC nº 73/2016
A pauta principal desta reunião foram as discussões
da revisão da RDC de pós-registro de medicamentos
sintéticos e semissintéticos especificamente para alinhar às mudanças em discussão na revisão específica
da seção de qualidade da RDC nº 200/17.
Número de pessoas beneficiadas: 147
18/01 7ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e

RDC nº 73/2016
A pauta principal desta reunião foi a continuidade
das discussões da revisão da RDC de pós-registro de
medicamentos sintéticos e semissintéticos.
Número de pessoas beneficiadas: 107

19/01 8ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e

RDC nº 73/2016
A complexidade do assunto e o volume de informações tornaram necessárias a realização de mais um
encontro para a mesma pauta principal.
Número de pessoas beneficiadas: 85
21/01 Reunião de discussão da minuta

apresentada pela GGTPS – Sistema de
Identificação Única de Dispositivos Médicos (UDI)
A pauta principal desta reunião foram a avaliação e
discussão das definições do sistema UDI, o estabelecimento das regras na aplicação da UDI no rótulo do
dispositivo bem como nas superiores até o nível de
container, e a definição dos elementos essenciais na
base de dados da UDI do Brasil.
Número de pessoas beneficiadas: 70
26/01 9ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e

RDC nº 73/2016
Continuação das discussões da revisão da RDC de pós-registro de medicamentos sintéticos e semissintéticos correlacionada à revisão da RDC nº 200/17.
Número de pessoas beneficiadas: 93
27/01 Reunião GT Farmacovigilância

A pauta principal desta reunião foi avaliar o status
de implementação do novo marco regulatório de
Farmacovigilância no Brasil, RDC nº 406/2020 e IN
º 63/2020. Outro ponto de pauta importante foi definir os trabalhos e encaminhamentos para 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 172
27/01 10ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e

RDC nº 73/2016
Continuidade da avaliação e das discussões com associados para que esta grande mudança impacte da
melhor forma possível as atividades das empresas.
Número de pessoas beneficiadas: 78

29/01 1ª Plenária de Assuntos Técnicos-

Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 158

FEVEREIRO
01/02 Reunião de discussão da CP nº 989.2020

A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que altera a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC
nº 47, de 8 de setembro de 2009, que estabelece regras
para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos
para pacientes e para profissionais de saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 167
01/02 Reunião GT Tecnovigilância

A pauta principal desta reunião teve como principal objetivo alinhar os trabalhos e as perspectivas
para 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 29
04/02 Reunião GT Comex

A pauta principal desta reunião teve como objetivo
alinhar os trabalhos e as perspectivas para 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 29

08/02 12ª Reunião GT Revisão RDC nº 200/2017 e
RDC nº 73/2016
Continuidade dos trabalhos para atender dentro do
prazo estabelecido pela Anvisa,
Número de pessoas beneficiadas: 85
08/02 Reunião GT Radiofármacos

A pauta principal desta reunião foram as discussões
da RDC nº 451/2020 (sobre o registro, notificação, importação e controle de qualidade de radiofármacos)
e das INs nº 80 (Regulamenta a documentação necessária para o protocolo de registro de radiofármacos) e nº 81 de 2020 (Regulamenta a lista de radiofármacos passíveis de apresentarem dados de literatura
para comprovação da segurança e eficácia). O objetivo foi o intercâmbio de informações e orientações
para atender ao novo marco regulatório desta categoria de produtos.
Número de pessoas beneficiadas: 11
10/02 Reunião de discussão da CP nº 989.2020

A pauta principal desta reunião foi a validação da proposta conforme discussão na primeira reunião, bem
como retorno dos pontos pendentes de contribuição.
Número de pessoas beneficiadas: 129

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

41

11/02 1ª Reunião do GT IFA

A pauta principal desta reunião foi alinhamento de
projetos e perspectivas para 2021; Repasse do trabalho do Sindusfarma junto à COIFA para revisão do
manual da CADIFA; Compartilhamento de experiências e discussão sobre questionamentos exarados pela
COIFA em exigências de processos fora do fluxo da
CADIFA; Compartilhamento de experiências e discussão sobre BPF de IFA; Dificuldades pelos fabricantes de IFAs internacionais sem representação local de
utilizar os sites da Anvisa;
Número de pessoas beneficiadas: 295
18/02 Reunião de fechamento da CP nº 931 e
932/2020
A pauta principal desta reunião foi a consolidação
das contribuições das referidas consultas públicas,
as quais tratam da revisão da parte de segurança e
eficácia da RDC nº 200/17 (registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos,
classificados como novos, genéricos e similares, e dá
outras providências).
Número de pessoas beneficiadas: 117
24/02 Reunião GT Farmacovigilância

A pauta principal visava favorecer o intercâmbio e orientação para a implementação da RDC nº
406/2020, da INº 63/2020, novo marco regulatório
de Farmacovigilância.
Número de pessoas beneficiadas: 153
26/0 2ª Plenária de Assuntos Técnicos-

Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 123
MARÇO
03/03 Reunião GT SAC

A pauta principal desta reunião foi a discussão da
atualização do decreto de regulamentação dos SACs
e alinhamento de trabalhos e perspectivas para 2021
Número de pessoas beneficiadas: 51
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04/03 Reunião Técnica com a COIFA – GT IFA

Sindusfarma
A pauta principal desta reunião foi obter esclarecimentos da Anvisa quanto às questões levantadas no
último encontro do GT, realizado no dia 11/02.
Número de pessoas beneficiadas: 288
05/03 Reunião Consulta Pública CNTBio
nº 01/2021
A pauta principal desta reunião foi a discussão da proposta de Resolução Normativa cujo objetivo é estabelecer normas para liberação comercial e monitoramento de Organismos Geneticamente Modificados
e seus derivados.
Número de pessoas beneficiadas: 33
10/03 2ª reunião de discussão da minuta revisada

pela GGTPS – Sistema de Identificação Única de
Dispositivos Médicos (UDI)
A pauta principal desta reunião foi a para continuidade das discussões sobre o tema do sistema de identificação Única de Dispositivos Médicos (GT UDI).
Número de pessoas beneficiadas: 61
18/03 Reunião GT Pesquisa Clínica

A pauta principal desta reunião teve como principal objetivo alinhar os trabalhos e as perspectivas
para 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 45
26/03 3ª Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 182
29/03 Reunião Técnica com 5ª Diretoria

da Anvisa – Discussão das recentes normas
devido a situação emergencial
A pauta principal desta reunião foi esclarecer as principais dúvidas das normas recém-publicadas sobre
importação excepcional e uso emergencial (RDC nº
383/20, RDC nº 476/21 e RDC nº 483/21) devido a situação de pandemia pelo Coronavírus.
Número de pessoas beneficiadas: 115

31/03 Reunião para discussão da consulta

dirigida sobre reenquadramento de antissépticos
para uso em humano
A pauta principal desta reunião foi a discussão do
reenquadramento de antissépticos de uso humano.
Alguns produtos enquadram-se como produtos do
tipo “fronteira”. São assim denominados porque podem ser enquadrados em mais de um regulamento.
A proposta é enquadrá-los como medicamentos. O
reenquadramento desses produtos como medicamentos estaria relacionado à prevenção de infecção
no corpo humano, como uso pretendido principal
pelo fabricante ou importador.
Número de pessoas beneficiadas: 21
ABRIL
06/04 Reunião GT Comex

A pauta principal desta reunião foi a discussão das
normas recém-publicadas sobre importação e exportação adaptadas às condições específicas para o
período da pandemia, tempos de liberação de LI entre outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 26
07/04 Reunião GT Farmacovigilância

Esta reunião teve como pauta principal a discussão
sobre a disponibilização da lista de submissões dos
Relatórios de Benefício Risco e apresentação do retorno da GFARM/Anvisa sobre a notificação de eventos adversos graves.
Número de pessoas beneficiadas: 147
12/04 Reunião de discussão da CP nº 1.012/21

A pauta principal desta reunião foi a discussão da
RDC que trata da proposta de alteração da Resolução
de Diretoria Colegiada – RDC nº 63, de 28 de dezembro de 2012 e revogação da Instrução Normativa nº
5, de 28 de dezembro de 2012, referente a regulamentação às solicitações para o estabelecimento de novas Denominações Comuns Brasileiras (DCB),alterações bem como exclusões de DCB que passaram a ser
requeridas por meio de formulário específico a ser
preenchido e submetido eletronicamente à Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 31
19/04 Reunião para discussão da CP nº 1.018/2021

A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que trata da proposta de regulamentação dos requi-

sitos para a emissão, prescrição, aviamento, dispensação e guarda das Receitas de Controle Especial e
das receitas de medicamentos antimicrobianos emitidas em meio eletrônico e dos requisitos para emissão das receitas de Produtos derivados de Cannabis
emitidas em meio eletrônico.
Número de pessoas beneficiadas: 19
20/04 Reunião Subgrupo Bula Digital

Subgrupo criado com objetivo de subsidiar a realização de uma pesquisa com objetivo de avaliar o reflexo da adoção de bulas em formato digital como
alternativa mais ecológica, sustentável e mais factível para a inclusão e atualização constante das informações aos pacientes.
Número de pessoas beneficiadas: 65
23/04 Reunião GT Pesquisa Clínica (discussão
da minuta de Orientação de Serviço – OS)
A pauta principal desta reunião foi a discussão
da minuta com objetivo semelhante ao da OS nº
88/2020, em cujo escopo incluem-se as Modificação de DDCM – Inclusão de Protocolo de Ensaio
Clínico não previsto no plano inicial de desenvolvimento indicado para profilaxia ou tratamento
da Covid-19, exceto vacinas, ou para doença rara,
e emendas aos protocolos clínicos relacionados a
qualquer outra doença.
Número de pessoas beneficiadas: 40
30/04 4ª Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 157
MAIO
03/05 Reunião CP nº 1043.2021 – Regulamentação
para Importação, Comercialização e Doação de
Produtos para a Saúde Usados e Recondicionados
A pauta principal desta reunião foi a discussão da
CP que trata sobre a importação, comercialização
e doação, de dispositivos médicos usados e recondicionados.
Número de pessoas beneficiadas: 22

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

43

04/05 Repasse da reunião com a GMESP/Anvisa

para revisão do Guia para orientação de registro
(publicado pela IN 04/2014) – Importante: Alteração
no controle de qualidade dos fitoterápicos
A pauta principal desta reunião foi apresentar casos e
situações reais de impacto ao desenvolvimento de novos produtos ou no volume de trabalho/ recursos para
propor um período de transição factível às empresas.
Número de pessoas beneficiadas: 74
05/05 Reunião GT SAC – WhatsApp Business

para indústria farmacêutica
O encontro teve por objetivo debater a utilização do
aplicativo WhatsApp Business como ferramenta de
marketing digital pela indústria farmacêutica. As empresas conheceram como utilizar a ferramenta em suas
ações de relacionamento e de marketing digital, como
atendimento ao cliente (SAC), programas de suporte
ao paciente, ações de marketing, forças de vendas, comunicações com profissionais da saúde, entre outras.
Número de pessoas beneficiadas: 191
05/05 Reunião GT Regulatório Regional

A pauta principal desta reunião foi validar as sugestões de temas para início dos trabalhos de 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 63

06/05 Reunião CP nº 1.046.2021 – Controle
de plantas, substâncias, medicamentos
e produtos sujeitos a controle especial
A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que dispõe sobre o controle de plantas, substâncias,
medicamentos e produtos sujeitos a controle especial
(Proposta de Revisão da Portaria SVS/MS nº 344/98 –
Comércio Nacional)
Número de pessoas beneficiadas: 118
07/05 Reunião de discussão da CP nº 1045/2021

A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que dispõe sobre as inspeções físicas e remotas de cargas importadas sujeitas a vigilância sanitária.
Número de pessoas beneficiadas: 17
10/05 2ª Reunião CP nº 1043.2021 – Regulamentação

para importação, comercialização e doação de
produtos para saúde usados e recondicionados
A pauta principal desta reunião foi a discussão que
trata sobre a importação, comercialização e doação
de dispositivos médicos usados e recondicionados.
Número de pessoas beneficiadas: 19
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12/05 Reunião GT Alimentos

A pauta principal desta reunião foi a discussão das
seguintes Consulta Públicas: CP nº 1.036, de 8 de
abril de 2021, que trata da proposta de Instrução
Normativa – IN que dispõe sobre a atualização das
listas de padrões microbiológicos para alimentos e
CP nº 1.038, de 8 de abril de 2021, que trata da proposta de Resolução de Diretoria Colegiada – RDC
que autoriza o uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de
alimentos.
Número de pessoas beneficiadas: 101
18/05 Seminário: Suplementos Alimentares
à Base de Vitaminas e Nutrientes Minerais
Expor a importância dos suplementos vitamínicos e
de nutrientes minerais no bem-estar, desempenho
físico e na prevenção de deficiências na saúde humana; Efetuar uma análise da regulamentação brasileira que disciplina a elaboração de dossiê para fins de
registro, estudo de estabilidade, rotulagem e alegações fundamentadas (claims, substantiation) para o
uso de suplementos alimentares; Expor e comentar
os recursos tecnológicos utilizados para manter os
teores de vitaminas em suplementos alimentares;
Relacionar os requisitos científicos, tecnológicos e
regulatórios indispensáveis à incorporação de novos ingredientes, com destaque aos micronutrientes, em bancos de dados de órgãos que disciplinam a
autorização de uso. Expor e debater a situação mercadológica de suplementos alimentares, em países
de referência, bem como, a evolução e expectativas
para os próximos anos. O encontro foi realizado em
conjunto com a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.
Número de pessoas beneficiadas: 99
20/05 Os Desafios dos Estudos Clínicos
de Terapias Inovadoras
A pauta principal desta foi entender e discutir as iniciativas com o objetivo de fomentar a pesquisa clínica no Brasil, viabilizando o acesso à medicamentos
e tratamentos inovadores à população.
Número de pessoas beneficiadas: 146
21/05 1ª Reunião de discussão da CP
nº 1.044/2021 (Isenção e Substituição de Estudos
de Bioequivalência/Biodisponibilidade Relativa)
A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que trata sobre isenção e substituição de estudos de

bioequivalência/biodisponibilidade relativa revisão
da RDC nº 37/2011 e da IN 10/2016.
Número de pessoas beneficiadas: 220
21/05 2ª Reunião para discussão da CP

nº 1.046.2021 (Revisão Portaria nº 344/98)
A pauta principal desta reunião foi a discussão da CP
que dispõe sobre o controle de plantas, substâncias,
medicamentos e produtos sujeitos a controle especial
(Proposta de Revisão da Portaria SVS/MS nº 344/98 –
Comércio Nacional)
Número de pessoas beneficiadas: 119
27/05 Reunião CP nº 1.039/2021 – Sobre

análise otimizada baseada em reliance
(confiança regulatória)
A pauta principal desta reunião foi a discussão da
CP sobre os critérios gerais para o aproveitamento
de análise realizada por Autoridade Reguladora Estrangeira Equivalente para fins de regularização de
produtos sujeitos à vigilância sanitária junto à Anvisa, por meio de procedimento de análise otimizado.
Número de pessoas beneficiadas: 142
28/05 5ª Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 180
31/05 Reunião GT Farmacovigilância

A pauta principal desta reunião foi o repasse, alinhamento e coleta das principais dúvidas sobre o webinar
“Farmacovigilância e Relatório de Avaliação Benefício-Risco” realizado pela GFARM/Anvisa e a disponibilização da planilha e tutorial de preenchimento.
Número de pessoas beneficiadas: 142
JUNHO
01/06 Reunião GT Dinamizados

A pauta principal desta reunião foi a discussão e alinhamento da apresentação de documentos relativos a
insumos de origem vegetal, conforme RDC nº 238/18
entre outros assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 17

07/06 2ª Reunião CP nº 1.039/2021 –

Sobre análise otimizada baseada em reliance
(confiança regulatória)
A pauta principal desta reunião foi a discussão dos
critérios gerais para o aproveitamento de análise realizada por Autoridade Reguladora Estrangeira Equivalente para fins de regularização de produtos sujeitos à vigilância sanitária junto à Anvisa, por meio de
procedimento de análise otimizado.
Número de pessoas beneficiadas: 65
07/06 2ª Reunião para discussão da CP nº 1.044/2021

Continuidade da discussão para elaboração das contribuições Sindusfarma para a proposta de Resolução de Diretoria Colegiada (RDC), que dispõe sobre
isenção e substituição de estudos de bioequivalência/
biodisponibilidade relativa.
Número de pessoas beneficiadas: 182
08/06 Reunião para discussão da CP nº 1.038/2021

A pauta principal foi a discussão da que trata sobre a proposta de Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) que autoriza o uso de aditivos alimentares e
coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias
de alimentos.
Número de pessoas beneficiadas: 18
10/06 3ª Reunião de discussão da CP nº 1.046/2021

Continuidade da discussão para elaboração das contribuições Sindusfarma para a CP sobre o controle de
plantas, substâncias, medicamentos e produtos sujeitos a controle especial (Proposta de Revisão da Portaria SVS/MS nº 344/98 – Comércio Nacional).
Número de pessoas beneficiadas: 137
14/06 Reunião GT Farmacovigilância
A pauta principal foi avaliar o impacto às empresas
para consolidarem internamente as informações e o
risco de comprometer o envio do passivo das planilhas dentro do prazo estabelecido.
Número de pessoas beneficiadas: 156
17/06 3ª Reunião do GT IFA
A pauta principal foi a Revisão do manual da CADIFA; Trabalhos em torno da revisão da questão 3.6.6
do Perguntas e Respostas da RDC nº 73/2016; CBPF
IFA: necessidade de certificação para empresas pertencentes ao mesmo sistema da qualidade/mesmo
grupo + publicação da RDC nº 497/2021;
Número de pessoas beneficiadas: 292
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18/06 Reunião para discussão da minuta final

da CP nº 760/2019
A pauta principal foi a discussão da CP que trata sobre a condução de estudos de BD/BE.
Número de pessoas beneficiadas: 99

23/06 Workshop CTD M2 – Como escrever
os resumos clínicos e não clínicos
O objetivo principal deste evento foi permitir aos
participantes se familiarizarem com o formato
CTD, em especial às seções não clínicas e clínicas.
Foi detalhado as expectativas e abordagens do ICH
e muito mais.
Número de pessoas beneficiadas: 84
24/06 Workshop CTD M2 – Como escrever

os resumos clínicos e não clínicos
O objetivo principal deste evento foi permitir aos
participantes se familiarizarem com o formato
CTD, em especial às seções não clínicas e clínicas.
Foi detalhado as expectativas e abordagens do ICH
e muito mais.
Número de pessoas beneficiadas: 84
24/06 2ª Reunião para discussão da minuta

final da CP nº 760/2019
A pauta principal foi apresentar as contribuições
finais em linha com o que foi discutido na reunião
anterior (18/06) e outras questões de interesse de
discussão
Número de pessoas beneficiadas: 72
25/06 Workshop CTD M2 – Como escrever

os resumos clínicos e não clínicos
O objetivo principal deste evento foi permitir aos
participantes se familiarizarem com o formato
CTD, em especial às seções não clínicas e clínicas.
Foi detalhado as expectativas e as abordagens do
ICH, entre outros.
Número de pessoas beneficiadas: 82
30/06 6ª Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 182
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JULHO
06/07 4ª Reunião do GT IFA: avaliação da

proposta de análise simplificada de solicitação
de CADIFA
A pauta principal foi a avaliação da proposta de minuta desenvolvida e compartilhada pela Abiquifi e
Abifina para análise das entidades em conjunto com
seus associados.
Número de pessoas beneficiadas: 194
07/07 Workshop Suplementos Alimentares

Em parceria com a USP e a Anvisa, o Sindusfarma
organizou este evento que teve por objetivo apresentar o marco regulatório de suplementos alimentares
no Brasil e nos Estados Unidos, bem como comentar
sobre os procedimentos da US Pharmacopeia para
desenvolver novas especificações para esses produtos e trazer clareza para outros tópicos relevantes,
como Boas Práticas de Fabricação (BPF) e prazo de
validade de suplementos alimentares.
Número de pessoas beneficiadas: 1.000
08/ 07 Workshop Suplementos Alimentares
Em parceria com a USP e a Anvisa, o Sindusfarma
organizou este evento que teve por objetivo apresentar o marco regulatório de suplementos alimentares
no Brasil e nos Estados Unidos, bem como comentar
sobre os procedimentos da US Pharmacopeia para
desenvolver novas especificações para esses produtos e trazer clareza para outros tópicos relevantes,
como Boas Práticas de Fabricação (BPF) e prazo de
validade de suplementos alimentares.
Número de pessoas beneficiadas: 838
13/07 Reunião GT Comex

A pauta principal foi o repasse das ações frente à Anvisa sobre Organismo Econômico Autorizado (OEA)
e o intercâmbio de informações sobre prazos de liberação de produtos importados
Número de pessoas beneficiadas: 39
13/07 5ª Reunião para discussão da CP nº 1.044/2021

A pauta principal foi o encerramento da proposta do
Sindusfarma para esta minuta de texto.
Número de pessoas beneficiadas: 117

21/07 Reunião GT Alimentos

A pauta principal foi: Palestra sobre minerais quelatos com foco nas características principais, no
desenvolvimento farmacológico, estabilidade, influência na biodisponibilidade, os benefícios e entre
outros pontos. Esta palestra é uma pareceria entre
Sindusfarma, ELS Solution e o Núcleo de Pesquisas Avançadas (NPA). Nesta apresentação também
foram abordadas as principais características dos
quelatos e sua influência na biodisponibilidade e na
estabilidade dos suplementos minerais.
Número de pessoas beneficiadas: 65
27/07 Reunião de discussão da CP

nº 1.051/2021 (UDI)
A pauta principal foi a discussão da CP que dispõe
sobre a identificação positiva de dispositivos médicos regularizados na Anvisa, por meio do sistema de Identificação Única de Dispositivos Médicos (UDI).
Número de pessoas beneficiadas: 60
29/07 Reunião GT SAC

A pauta principal foi a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados) versus gravações das ligações
no SAC; Compartilhamento de experiências em relação à boas práticas durante o período de Home Office; Ações pós-reunião do GT SAC, a qual abordou
o tema WhatsApp Business: resultado da pesquisa e
compartilhamento de dificuldades e obstáculos para
a implementação.
Número de pessoas beneficiadas: 46
29/07 Reunião Nota Técnica nº 13/2021:
bula e/ou rotulagem
A pauta principal desta reunião foi a discussão da
NT que dispõe sobre o protocolo da petição “11810 –
Aditamento de bula e/ou rotulagem após aprovação
de mudança pós-registro”. A proposta estabelece um
fluxo adicional ao processo estabelecido.
Número de pessoas beneficiadas: 17
AGOSTO
04/08 Reunião GT Pesquisa Clínica

A pauta principal desta reunião foi mantê-los atualizados sobre o andamento dos subgrupos de trabalho de pesquisa clínica entre outras ações e assuntos de interesse.
Número de pessoas beneficiadas: 54

04/08 Reunião GT Tecnovigilância

A pauta principal desta reunião foi a discussão: “Manual de Tecnovigilância: abordagens para a vigilância sanitária de produtos para saúde comercializados no Brasil”; repasse do andamento do subgrupo
de trabalho de alinhamento do entendimento das
legislações Latam.
Número de pessoas beneficiadas: 28
05/08 Reunião GT Farmacovigilância

A pauta principal desta reunião foi verificar o andamento do preenchimento e envio das planilhas
RPBR, e acompanhar as eventuais dificuldades das
empresas nesta submissão; discussão dos resultados da pesquisa realizada sobre Plano de Gerenciamento de Risco e Implementação das Ações de Minimização de Risco para medicamentos genéricos,
similares e/ou clones.
Número de pessoas beneficiadas: 180
05/08 7ª Plenária de Assuntos Técnico-

-Regulatórios e de Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 248
10/08 Reunião para discussão do novo fluxo

de publicação para medicamentos sintéticos
A pauta principal desta reunião a realização da avaliação de impacto e o levantamento de sugestões
para o fluxo.
Número de pessoas beneficiadas: 129
11/08 Reunião de discussão sobre CP nº 04/2021

MCTI/CTNBio
A pauta principal desta reunião foi estabelecer normas para instalação e o funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança (CIBios) e sobre os
critérios e procedimentos para requerimento, emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento do
Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) à
Consulta Pública.
Número de pessoas beneficiadas: 26
12/08 Reunião GT Fitoterápicos

A pauta principal desta reunião foi repassar os temas
apresentados nas 3 reuniões virtuais realizadas re-
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ferente aos novos conceitos de controle de qualidade de fitoterápicos para que as empresas possam nos
informar o tempo necessário para a transitoriedade
e adequação, de acordo com seu portfólio existente
e em desenvolvimento.
Número de pessoas beneficiadas: 36
16/08 Reunião para discussão da NT nº 13/2021

A pauta principal desta reunião foi a discussão da NT
que dispõe sobre o protocolo da petição “11810 – Aditamento de bula e/ou rotulagem após aprovação de
mudança pós-registro”. A proposta estabelece um fluxo adicional ao processo estabelecido.
Número de pessoas beneficiadas: 201
19/08 4ª Reunião para discussão da CP

nº 1.046.2021 (Revisão Portaria nº 344/98)
A pauta principal desta reunião foi compilar todas
as contribuições recebidas para finalizar a proposta
Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 201
24/08 2ª Reunião de discussão da CP nº 1.051/2021

(UDI)
A pauta principal desta reunião foi a continuação da
discussão da CP que dispõe sobre a identificação positiva de dispositivos médicos regularizados na Anvisa, por meio do sistema de Identificação Única de
Dispositivos Médicos (UDI).
Número de pessoas beneficiadas: 34

24/08 Reunião para discussão de CBPF para IFAs

A pauta principal desta reunião foi tratar o tema de
certificação de boas práticas de fabricação para insumos farmacêuticos ativos
Número de pessoas beneficiadas: 55
25/08 Reunião Estudo de caso de Bulas Eletrônicas
O encontro teve o objetivo de esclarecer e apresentar
a tecnologia por trás da disponibilização de bulas eletrônicas. Apresentar os benefícios que a tecnologia
pode trazer aos pacientes e à empresa na atualização
e disponibilização de informação.
Número de pessoas beneficiadas: 234
27/08 8ª Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação.
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são tra-
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balhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 194
SETEMBRO
02/09 Seminário sobre alimentos probióticos

A pauta principal deste seminário foi o check list de
registro de suplementos probióticos; A cepa probiótica está bem caracterizada? A documentação mínima e obrigatória para comprovação de segurança
está completa? Há evidência cientifica suficiente e
específica para comprovar o benefício do probiótico? Como traduzir o benefício do probiótico em um
claim de rotulagem?
Número de pessoas beneficiadas: 213
09/09 2ª Reunião de discussão da proposta

de Orientação de Serviço que estabelece
procedimento de análise otimizada para
solicitação de CADIFA
A reunião teve como principal objetivo o repasse do
retorno da COIFA quanto à proposta e discussão em
conjunto de questões levantadas pela própria Agência para melhor avaliação e compreensão do conceito proposto.
Número de pessoas beneficiadas: 184

13/09 Reunião de discussão e repasse sobre

as adequações dos fitoterápicos
A reunião teve como pauta as dúvidas e exemplos de
situações passíveis de mudança, conforme apresentado na reunião que realizamos ou recebidas dos associados Sindusfarma e Abifisa, bem como as respostas
recebidas da Gerência de Medicamentos Específico
(GMESP/Anvisa).
Número de pessoas beneficiadas: 55
16/09 Reunião para discussão do guia de submissão

de registro baseado em literatura científica
A reunião teve como objetivo discutir sobre o guia de
submissão de registro baseado em literatura científica, documento que deve ser publicado quando da
consolidação da proposta de revisão da CP nº 989/20
– revisão da RDC nº 200/17.
Número de pessoas beneficiadas: 158
22/09 Reunião GT SAC

A reunião teve como objetivo saber o que é Design
Thinking; Entender como os conceitos e ferramen-

tas do Design Thinking podem contribuir para a área
de atendimento ao consumidor; compartilhar alguns exemplos; discutir diferentes práticas com os
associados.
Número de pessoas beneficiadas: 80
22/09 Reunião de discussão da CP nº 1.053/2021
A reunião teve como objetivo, a referida CP que institui o Piloto de Implementação do Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-registro (PGMP) de
medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos.
Número de pessoas beneficiadas: 220
28/09 Reunião GT Farmacovigilância
A reunião em conjunto com a Abimip sobre as principais dificuldades no preenchimento e submissão
da planilha de Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (RPBR).
Número de pessoas beneficiadas: 160
OUTUBRO
01/10 9ª Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Excepcionalmente não foi realizada na última semana de setembro.
Número de pessoas beneficiadas: 158
04/10 2ª Reunião de discussão da CP nº 1.053/2021

A reunião teve por objetivo discutir a CP que institui o Piloto de Implementação do Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-registro (PGMP) de
medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos
Número de pessoas beneficiadas: 203
18/10 Fórum de Expectativas Regulatórias 2022

O objetivo principal deste evento foi apresentar os
trabalhos realizados, especialmente durante a pandemia, além das lições aprendidas e as perspectivas
para o ano de 2022. O encontro contou com a participação do Dr. Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos GGMED/Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 464

22/10 Encontro Técnico coma Diretoria Técnica

de Farmacovigilância e Tecnovigilancia CVS-SP
O objetivo deste encontro foi apresentar a nova estrutura da diretoria técnica, os projetos em andamento
e as perspectivas para 2022. O encontro contou com
a participação da Dra. Fernanda Voos.
Número de pessoas beneficiadas: 219
25/10 Workshop: Aplicação prática do

gerenciamento do Ciclo de Vida do produto
O objetivo deste encontro foi contribuir para harmonização e entendimento das ações do ciclo vida de
produtos na prática dentro da Indústria Farmacêutica, bem como seus impactos e ações para composição dos Dossiês de registro e de pós registro neste
novo formato.
Número de pessoas beneficiadas: 142
27/10 Reunião GT Comex

O objetivo deste encontro foi apresentar e explicar
como contribuir com a Consulta Pública dos Atributos do Novo Processo de Importação. Outro ponto importante de pauta foi a atualização das ações frente
à GGPAF/Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 24
29/10 10ª Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação.
Reunião técnica mensal com objetivo principal de
apresentar resumidamente todas as publicações e
acontecimentos relacionados aos temas que são trabalhados pela Diretoria Técnica-Regulatória do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 192
NOVEMBRO
09/11 Workshop On-line: Introdução ao Registro de

Medicamentos com Base na Literatura Científica
O objetivo deste encontro foi apresentar os fundamentos sobre o uso da literatura científica como base
para o registro de medicamentos e esclarecer os princípios científicos utilizados nos estudos epidemiológicos. Além disso, tivemos a oportunidade de classificar a qualidade da evidência cientifica e seus níveis
para apoiar o uso da literatura cientifica no registro
dos medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 81
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10/11 Reunião Revisão de Informações para

Registro Simplificado de Fitoterápicos
O objetivo deste encontro foi para apresentarmos a
proposta e em conjunto estudar uma forma de contribuição da entidade para este trabalho.
Número de pessoas beneficiadas: 50
11/11 Workshop On-line: Introdução ao Registro de

Medicamentos com Base na Literatura Científica
O objetivo deste encontro foi apresentar os fundamentos sobre o uso da literatura científica como
base para o registro de medicamentos e esclarecer
os princípios científicos utilizados nos estudos epidemiológicos. Além disso, tivemos a oportunidade
de classificar a qualidade da evidência cientifica e
seus níveis para apoiar o uso da literatura cientifica
no registro dos medicamentos.
Número de pessoas beneficiadas: 81
16/11 Encontro Técnico com a Conep

O objetivo deste encontro foi abrir espaço para o
diálogo, além de apresentar possíveis propostas de
melhorias no que se refere aos prazos praticados
pela Conep, às pendências e exigências recorrentes, ao fluxo e implementação da carta circular nº
13/20 e por fim, abordar o desafio relacionado aos
novos desenhos de estudos clínicos e oportunidades de cooperação.
Número de pessoas beneficiadas: 67
17/11 Workshop: Validade e Segurança

da Assinatura Eletrônica
O encontro teve por objetivo debater os desafios enfrentados pelo setor na adoção dos diferentes sistemas de certificação e assinatura eletrônica e aspectos específicos da legislação.
Número de pessoas beneficiadas: 337

17/11 Reunião GT Tecnovigilância

O objetivo deste encontro foi as discussões e alinhamentos das normas do CVS-SP e da Anvisa para as
questões que envolvem o monitoramento pós mercado dos produtos para saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 27
DEZEMBRO
14/12 Reunião GT SAC

A reunião teve como objetivo o feedback sobre os
temas trabalhados em 2021 e realizar um benchmar-
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king sobre trabalho remoto, retorno ao trabalho presencial e métricas.
Número de pessoas beneficiadas: 49
15/12 Reunião GT Farmacovigilância

A reunião teve como objetivo o repasse da reunião
com a GFARM/Anvisa, realizada em 01/12; comentários sobre PL nº 589/2021 – Controle da qualidade de
medicamentos no período pós-registro; Discussão e
alinhamento sobre a tomada pública de subsídios de
Cosmetovigilância; Sugestões de trabalho para 2022.
Número de pessoas beneficiadas: 165
17/12 Reunião GT Pesquisa Clínica

A reunião teve como objetivo principal a atualização
sobre as ações realizadas e o alinhamento de trabalhos para 2022. Outro
Número de pessoas beneficiadas: 65
Registros de participações em nossas atividades
Reuniões de nossos Grupos de Trabalhos

nº de
participantes

Plenária de Assuntos Regulatórios

1.970

GT Farmacovigilância (*incluindo seus
subgrupos)

1.250

GT Alimentos (*incluindo seus subgrupos)

488

GT Pesquisa Clínica (*incluindo seus subgrupos)

400

GT Comex
GT IFAs

140
1.026

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

nº de
participantes

6ª Reunião | GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

147

7ª Reunião | GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

107

8ª Reunião | GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

85

Reunião de discussão da minuta apresentada pela GGTPS – Sistema de Identificação Única de Dispositivos
Médicos (UDI)

70

9ª Reunião – GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

93

10ª Reunião – GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

78

Reunião de discussão da CP nº 989.2020

167

11ª Reunião – GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

80

12ª Reunião GT Revisão RDC 200.2017 e RDC 73.2016

85

2ª Reunião para discussão da CP 989/2020

129

13ª Reunião – GT Revisão RDC 200/2017 e RDC 73/2016

83

Reunião de fechamento da CP nº 931 e 932/2020

117

2ª Reunião de discussão da minuta revisada pela GGTPS – Sistema de Identificação Única de Dispositivos
Médicos (UDI)

61

Reunião para discussão da consulta dirigida sobre reenquadramento de antissépticos para uso em humano

21

Reunião de discussão da CP nº 1.012/21

31

Reunião para discussão da CP nº 1.018/2021

19

Reunião CP nº 1043.2021 – Regulamentação para Importação, comercialização e doação de Produtos para a
Saúde usados e recondicionados

22

Repasse da reunião com a GMESP revisão do Guia para orientação de registro (publicizado pela IN nº 04/2014)
– Importante: Alteração no Controle de qualidade dos fitoterápicos

74

Reunião CP nº 1.046.2021 – Controle de plantas, substâncias, medicamentos e produtos sujeitos a
controle especial

118

GT Regulatório Regional

130

Reunião de discussão da Consulta Pública nº 1045/2021

17

GT Informações Médicas

159

2ª Reunião CP nº 1043.2021 – Regulamentação para Importação, comercialização e doação de Produtos
para a Saúde usados e recondicionados

19

GT Biológicos/Biossimilares

18

GT Bulas e Rotulagem

194

GT Dinamizados

29

GT SAC
Grupos Regulatórios Estratégicos

420
70

1ª Reunião de discussão da CP nº 1.044/2021 (Isenção e substituição de estudos de bioequivalência/
biodisponibilidade relativa)

220

2ª Reunião para discussão da CP nº 1.046.2021 (Revisão Portaria nº 344/98)

119

Reunião CP nº 1.039/2021 – Sobre análise otimizada baseada em reliance em Agências internacionais

142

Reunião para discussão da CP nº 1.040/2021

47

GT Terapias Avançadas

-

GT Produtos para Saúde

41

GT Editoração

-

Reunião para discussão da CP nº 1.044/2021

182

-

Reunião para discussão da CP nº 1.044/2021

65

Reunião para discussão da CP nº 1.038/2021

18

3ª Reunião de discussão da CP nº 1.046/2021

137

3ª Reunião de discussão da CP nº 1.044/2021 (Isenção e substituição de estudos de bioequivalência/
biodisponibilidade relativa)

172

GT Lubrificantes Oftálmicos
GT Tecnovigilância

196

GT Radiofármacos

11

GT Probióticos

-

GT Vacinas

11

GT Elaboração da programação – seminário RWE

77

GT Cannabis

4

Reunião para discussão da minuta final da CP nº 760/2019 (estudos de BD/BE)

99

2ª Reunião para discussão da minuta final da CP nº 760/2019

72

4ª Reunião de discussão da CP nº 1.044/2021 (Isenção e substituição de estudos de bioequivalência/
biodisponibilidade relativa)

131

SGT Monitoria Remota

62

Reuniões de Alinhamento dos Temas Expressivos

145

GT Fitoterápicos

53

TOTAL

6.894

[continua]
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Algumas das reuniões de GTs mais expressivas para discussão de temas específicos

nº de
participantes

Outros Eventos DIRAR organizados e promovidos em 2021

Reunião de discussão da CP nº 1.049/2021

23

Reunião Técnica com a COIFA – GT IFA Sindusfarma

288

5ª Reunião para discussão da CP nº 1.044/2021

117

Reunião Técnica com 5ª Diretoria da Anvisa – Discussão das recentes normas devido a situação emergencial

115

4ª Reunião – SGT Discussão NT 22 e 23 de 2020 (possibilidade de monitoria remota mesmo após a pandemia)

10

Reunião de discussão da CP nº 1.051/2021 (UDI)

60

Seminário Internacional: Estudos em doses múltiplas para medicamentos genéricos e similares de liberação
modificada – Contexto nacional e internacional

240

Reunião Nota Técnica nº 13/2021: bula e/ou rotulagem

17

Seminário: Suplementos Alimentares à Base de Vitaminas e Nutrientes Minerais

99

Reunião para discussão do novo fluxo de publicação para medicamentos sintéticos

129

Reunião de discussão sobre CP nº 04/2021 MCTI/CTNBio

26

Reunião para discussão da NT nº 13/2021

201

4ª Reunião para discussão da CP nº 1.046.2021 (Revisão Portaria nº 344/98)

129

2ª Reunião de discussão da CP nº 1.051/2021 (UDI)

34

Reunião para discussão de CBPF para IFAs

55

Estudo de caso de Bulas Eletrônicas

234

Reunião CP nº 760/2019: abrangência para biológicos

18

Workshop Suplementos Alimentares (07 de julho)

1000

Workshop Suplementos Alimentares (08 de julho)

838

Os Desafios dos Estudos Clínicos de Terapias Inovadoras

146

Fórum de Expectativas Regulatórias 2022

464

Encontro Técnico com CVS-SP

219

Encontro Técnico com a Conep

67

TOTAL

3.476

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

2ª Reunião|discussão da proposta de OS que estabelece procedimento de análise otimizada para
solicitação de CADIFA

184

Reunião de discussão e repasse sobre as adequações dos fitoterápicos

55

Reunião para discussão do guia de submissão de registro baseado em literatura científica

158

Evento: Mitigação dos Riscos e Outros Desafios em Farmacovigilância – Unifar

80

Reunião de discussão da CP nº 1.053/2021

220

III Simpósio Internacional de Biofármacos – ANF

170

2ª Reunião de discussão da CP nº 1.053/2021

203

III Simpósio Internacional de Biofármacos – ANF

120

2ª reunião de discussão da NT nº 13/2021 (bula e rotulagem)

130

TOTAL

370

Reunião de discussão CPs nº 815,816 e 817 de 2020

269

3ª reunião para discussão da CP nº 1.053/2021 (petit comité)

30

2ª Reunião para discussão do guia de submissão de registro baseado em literatura científica

129

TOTAL

Eventos DIRAR no PES 2021

5.286

nº de
participantes

Seminário sobre alimentos probióticos

213

1º DIA: Workshop CTD M2 – Como escrever os resumos clínicos e não clínicos

84

2º DIA: Workshop CTD M2 – Como escrever os resumos clínicos e não clínicos

84

3º DIA: Workshop CTD M2 – Como escrever os resumos clínicos e não clínicos

82

Webinar: Avaliação técnica sobre a condução do teste de estresse em solução em produtos sólidos:
visão da autoridade regulatória e do setor farmacêutico

114

Workshop: Aplicação prática do gerenciamento do Ciclo de Vida do produto

142

Workshop: Introdução ao registro de medicamentos com base na literatura científica (09/11)

81

Workshop: Introdução ao registro de medicamentos com base na literatura científica (11/11)

81

Workshop: Validade e Segurança da Assinatura Eletrônica

337

TOTAL

1.218

* incluindo os registros de participações via transmissão web, quando aplicável.
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nº de
participantes

Eventos apoiados pela DIRAR – Acordos de Cooperação

Resultados obtidos

Com todos os dados descritos até o momento, fica evidente o crescimento das atividades da Dirar durante o
ano de 2021. Foram mais de 55 reuniões de atendimento às empresas associadas, beneficiando 182 profissionais, além de 4 reuniões técnicas que contaram com a
presença de representantes da Anvisa e 2 reuniões que
contaram com representantes da Conep e do CVS-SP.
Foram também realizadas 41 pesquisas rápidas em
nossos ambientes de Grupos de Trabalho, sobre os mais
diversos temas, com mais de 1.197 respostas recebidas.
Sem contar todas estas atividades, a Diretoria participou em 2021 de 2 eventos virtuais internacionais, sendo três deles como palestrante convidado. Foram eles:
• Webinar: Como melhorar o trabalho conjunto entre autoridade sanitária e indústrias, realizado no
dia 20/08. A apresentação abordou as experiências
e recomendações do Sindusfarma.
• 6º Encontro Internacional de Regulação Sanitária da Amepres, realizado de 09 à 12 de novembro.

O tema apresentado foi a implementação da nova
regulação de farmacovigilância no Brasil, alinhamento com ICH, principais desafios e mudanças.
• EproFar, realizado em 07 de dezembro. O tema
da palestra foi “Jornada Regulatória LATAM, um
olhar para o cenário regulatório atual da região”.
Por fim, especialmente com relação aos resultados
de projetos da Dirar, neste ano tivemos a satisfação
de ter concluído ou implementado e participado de
importantes projetos de nossos grupos, os quais listamos a seguir:
Vacina Influenza
Ofício nº 239/2020 – Pleito de submissão
de declaração para atualização de cepas
de vacina influenza
Ações conjuntas a GPBIO e GFARM culminaram
com o envio do ofício nº 239/20. Este por sua vez
reforça que, de acordo com os atos normativos re-

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

53

54

ferentes ao registro de produtos biológicos recém
publicados, não será mais requerida a submissão
de Plano de Farmacovigilância como parte da solicitação de atualização de cepa de vacina influenza
sazonal a partir de 04 de janeiro de 2021 e que, adicionalmente, foi confirmada pela Anvisa a intenção
de revogação da Nota Técnica nº 102/2015/GGPBS/
GGMON/SUMED/SUCOM/Anvisa, gostaríamos de
propor que, na solicitação de atualização de cepa
para a campanha de 2021, seja protocolada uma carta negativa em substituição ao Plano de Farmacovigilância.
Desta forma, a submissão dos relatórios de Farmacovigilância seria feita com base no cronograma específico de submissão dos Relatórios Periódicos de Benefício Risco a ser publicado em breve
pela GFARM em linha com a RDC 406/2020 e a IN
63/2020, ao invés de seguir a periodicidade definida
na Nota Técnica previamente citada.
Foi confirmado o entendimento de que com a vigência do marco regulatório de farmacovigilância a
nota técnica mencionada seria revogada, trazendo
maior harmonização nas submissões.

Projeto Mapeamento e Definição dos Atributos
– Setor Farmacêutico
A pedido da Secex, RFB e Anvisa, a Aliança Pró Modernização Logística de Comércio Exterior (Procomex) convidou o Sindusfarma para representar e
contribuir com o mapeamento e definição dos atributos para as Nomenclaturas Comuns do Mercosul
(NCMs) atreladas aos itens farmacêuticos.
Como resultado deste projeto, foram mapeados
quase 30 mil atributos, de 43 setores da economia,
sendo mais de 8 mil atributos só do setor farmacêutico. Após compilação, análise e harmonização dos
dados, foi publicada a Consulta Pública dos Atributos do Novo Processo de Importação.
Esta por sua vez tem por objetivo dar ciência dos
atributos que foram propostos para cada código da
NCM, bem como colher contribuições da iniciativa
privada para efetuar eventuais inclusões e ajustes
na versão a ser divulgada. Após concluída essa etapa, as informações serão carregadas no Portal Único
Siscomex. Destaca-se que agora o provisionamento
dos atributos vinculados no Novo Processo de Importação será um processo contínuo.

Cartilha sobre importação de vacinas
Como fruto da colaboração ativa do Sindusfarma,
em trabalho conjunto a Procomex, Aliança Pró
Modernização Logística de Comércio Exterior e
demais agentes púbicos e privados, a cartilha com
orientações para o processo de importação das vacinas no combate à Covid-19 foi publicada no início de 2021.
O objetivo do material é difundir informações
relevantes sobre o processo de importação de vacinas para todos os seus intervenientes, visando a
multiplicação do conhecimento, de forma a possibilitar ações imediatas, garantindo um fluxo de
importação e liberação de cargas célere e sem interrupções.
Para isso, o material desenvolvido em menos de
um mês apresenta o descritivo das etapas da operação de importação, desde o embarque no exterior até
a entrega da carga desembaraçada ao importador. A
padronização de atividades e o estabelecimento de
fluxos definidos, combinado à clareza dos requisitos
exigidos favorece o cumprimento das normativas,
conferindo rapidez ao processo e racionalizando o
trabalho dos agentes envolvidos, além de favorecer
o acesso à população de vacinas dentro dos padrões
aprovados para uso.

Farmacovigilância:
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 avaliava o enquadramento de um medicamento como isento de
prescrição, para servir de base para o Relatório Periódico de Avaliação de Benefício-Risco (RPBR) a fim
de centralizar as informações e otimizar a análise
por parte da Anvisa.
Com o trabalho entregue, a Agência iniciou um
piloto e percebeu a necessidade de ajustes no formato e nas informações solicitadas. Em reunião oficial e exclusiva com a GFARM, o novo modelo nos
foi apresentado, bem como a atualização do tutorial
para que as informações coletadas pudessem compor de forma quase que automática, o Power BI de
farmacovigilância em teste.
Após a publicação desta nova versão, foram realizadas mais de 6 reuniões com os associados para auxiliar no entendimento e esclarecimento do marco
regulatório de farmacovigilância, bem como a submissão da planilha de RPBR e no uso do VigiMed
para notificação dos eventos.
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No segundo semestre de 2021, foi possível levar à
Agência as principais dificuldades e propostas de melhorias do setor no preenchimento e submissão da
referida planilha, garantindo assim maior harmonização e diálogo com o setor.
Ajustes nos prazos de notificação de eventos adversos e envio de relatório de benefício risco das
vacinas para prevenção contra a Covid-19 ocorridos no Brasil.
Com o apoio e ações do Sindusfarma, as empresas
detentoras de autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 ganharam espaço para diálogo
junto a nova gerente de Farmacovigilância da Anvisa,
Dra. Helaine Capucho.
Dentre as solicitações realizadas temos que:
• As notificações à Anvisa de eventos adversos graves
pelas empresas detentoras de autorização de uso
emergencial de medicamentos ou vacinas contra
a Covid-19 seja realizada em um maior prazo do
que 24 horas por meio do sistema VigiMed para
evitar diversas notificações de seguimento e proporcionar o envio de informações mais robusta à
esta Agência.
• A periodicidade para o envio do Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (RPBR) seja de
6 meses após a concessão da autorização temporária para uso emergencial, em caráter experimental de vacinas para prevenção da Covid-19,
de acordo com as diretrizes estabelecidas no parágrafo único do Art. 18 da Instrução Normativa
– IN nº 63/2020.
Alinhamento CVS-SP
Dentre as ações desenvolvidas com o CVS-SP, destacamos o papel fundamental para abertura ao diálogo e harmonização das normas entre o CVS, Anvisa
e setor regulado.
Todo o esforço e os encontros técnicos realizados
pelo Sindusfarma culminaram no alinhamento dos
prazos da Portaria CVS nº 05/10 com o Marco Regulatório de Farmacovigilância, compostos pela RDC
406/20 e IN 63/20 através da publicação do Comunicado nº 04/2021.
Além disso, vale destacar que em outubro de 2021
contamos com a participação da atual diretora do núcleo de Farmacovigilância e Tecnovigilância, Fernanda Voos que informou a adoção do VigiMed para submissão das notificações de eventos adversos, a partir

do segundo semestre de 2022. Esta adoção reflete o
cumprimento de diversas solicitações feitas via Sindusfarma para mitigar questões de duplo reporte entre CVS e Anvisa.
Destacamos também que durante o encontro mencionado acima, foram feitas algumas sugestões por
parte do CVS-SP às empresas, para facilitar o envio
das notificações:
• Para as notificações de tecnovigilância ao CVS-SP,
descrever no campo “Acontecimentos” do formulário de notificação, o código numérico de identificação desta notificação já notificada no Notivisa.
• Ainda, em se tratando de notificações complementares de tecnovigilância, orientamos os detentores
de registro de produtos para saúde a informar que
se trata de notificação complementar à notificação
inicial (informando o número do comprovante e
data da notificação inicial – NT nº xxxx de dd/mm/
aaaa), no campo “Acontecimentos”.
• No campo “Relato clínico do caso e das reações,
com dados laboratoriais relevantes”, descrever o
código alfanumérico que comprova o envio desta
notificação pelo VigiMed.”
Outro ponto importante é que o CVS está aberto
a dialogar com o setor para harmonizar os critérios
trazidos pela Portaria 07/05 com a RDC 67/09 da Anvisa. Destaca-se por fim o importante papel do Sindusfarma na abertura e manutenção do diálogo com
os principais órgãos afetos aos associados.
Pesquisa Clínica:
Ao longo da 23ª reunião ordinária pública de 2020, a
Diretora Alessandra Soares relatou que, após manifestação da procuradoria, foi realizada uma modificação técnica na minuta no sentido de acatar a sugestão do Sindusfarma de retorno da exclusão da
documentação presente na alínea d do inciso IV do
Art. 3 da RDC 9/2015, que não estava contemplada
na minuta para deliberação da referida Dicol.
“Art. 3º Os ensaios clínicos pós-comercialização
(fase IV) não são objeto primário desta norma estando sujeitos apenas à Notificação de Ensaio Clínico, devendo ser iniciados somente após a obtenção das aprovações éticas de acordo com a legislação vigente.
Este ponto, juntamente com as outras propostas
pontuais de modificação da RDC 9/2015, foi aprovada
por unanimidade entre todos os diretores.
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Ações Conep
Ao longo do ano de 2021 o Grupo de Trabalho de Pesquisa Clínica se dividiu em diversas frentes para desenvolver ações com a Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa Clínica (Conep).
Em novembro de 2021, o Sindusfarma realizou um
encontro técnico com o Dr. Jorge Alves de Almeida
Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e a Membro titular da Conep,
Roseli Nomura.
Com a extensão de seu mandato até março de 2022,
Dr. Jorge Venâncio concordou com a necessidade de
manutenção do diálogo e ressaltou a possibilidade de
se desenvolver um trabalho conjunto aos associados
do Sindusfarma.
Neste encontro, foram apresentados:
• Levantamentos referentes aos prazos para análise ética dos protocolos submetidos, bem como as
possíveis propostas de melhorias no que se refere
aos prazos praticados pela Conep.
• Levantamento das principais pendências e exigências nos processos submetidos a fim de minimizar
os impactos nos fluxos e prazos e garantir maior
harmonização nas análises.
• Abordamos o desafio relacionado aos novos desenhos dos estudos clínicos e as oportunidades de
cooperação.
• Solicitação de parecer para a Publicação sobre carta Circular 13/20, relacionada às tramitações dos
eventos adversos.
Bula e rotulagem
Dois temas que foram amplamente debatidos no Sindusfarma junto a seus associados durante o ano de
2021 foram bula e rotulagem.
Diversas normas excepcionais foram publicadas
desde o início do período de pandemia. Entre elas,
vale citar a norma que trouxe critérios e requisitos
temporários para quantidade de bulas e informações
de rotulagem para apresentações de medicamentos
com destinação hospitalar, contando com intensa
contribuição dos associados do Sindusfarma antes
de sua publicação.
Em linha a redução de bulas, fato este favorável
economicamente à indústria farmacêutica, debatemos ao longo do ano a possibilidade de substituição
por mecanismo digital para acesso às bulas de forma
eletrônica e a Consulta Pública nº 989/2020, a qual
trata sobre a proposta de alteração da RDC nº 47/2009,
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que estabelece regras para bulas de medicamentos.
Através de contratação da Ipsos, alinhamos uma pesquisa ampla de campo com pacientes e profissionais
da saúde para avaliar o comportamento do setor em
relação à utilização da bula física para demonstrar
o real impacto de sua substituição pela bula digital.
O Sindusfarma liderou ainda as discussões em torno da necessidade de realização de aditamento para
envio de bula e rotulagem após aprovação de mudança pós registro. Demonstrando o impacto administrativo ao setor à Anvisa, a medida foi suspensa, entrando em vigor a Nota Técnica nº 13/2021, a qual flexibilizou o prazo para realização da notificação de bula
e rotulagem em consequência de uma alteração no
registro. Diversas reuniões foram promovidas pelo
Sindusfarma para discussão do tema, inclusive contando com uma reunião com GQMED, CBRES e CPMEC para apresentar os impactos e principais dúvidas do setor com esta nova publicação.
O ano também foi marcado pela consolidação da
CP nº 815, 816 e 817/2020, a qual foi amplamente debatida em 2019 e 2020, contando inclusive com a participação do Sindusfarma em 2019 no grupo de trabalho instaurado pela Anvisa. Por trazer diversos
pontos de impacto ao setor, como a possibilidade
de utilização de marca própria por farmácias e drogarias, este tem sido um tema imensamente discutido junto aos nossos associados com o objetivo de
demonstrar para a Agência o alto impacto para o
setor e população.

cional”, realizado no dia 29/04. Este encontro contou com a participação de especialistas no tema em
âmbito internacional e nacional, demonstrando que
não há ainda uma literatura robusta disponível para
assegurar que a avaliação do parâmetro ASC parcial
é de fato necessária para todas as formulações de liberação prolongada.
Adicionalmente, o Sindusfarma teve a oportunidade de discutir junto à CETER e GPBIO a abrangência da revisão da norma para produtos biológicos,
sendo um importante momento para o setor para esclarecimento das intenções da Agência quanto à condução de estudos farmacocinéticos para esta categoria de medicamentos.
Novo marco regulatório de insumos
farmacêuticos ativos (IFA)
Em consonância com a publicação do novo marco regulatório de IFA, o Sindusfarma atuou fortemente no
ano de 2021 para promover melhor compreensão pelo
setor e consolidar os novos requerimentos trazidos
pelas RDCs nº 359, 361 e 362/2020.
No mês de março, foi realizado um encontro do GT
IFA, o qual contou com a participação da Coifa para
discussão de diversos questionamentos levantados
na reunião de fevereiro, como o aumento da régua
de análise da Coifa, transitoriedade do novo marco

regulatório e sobre a figura do solicitante para o certificado de boas práticas de fabricação (CBPF).
Após a publicação da RDC nº 497/2021, que dispõe
sobre os procedimentos administrativos para concessão de Certificação de Boas Práticas de Fabricação
e de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/
ou Armazenagem, reunimos um comitê especializado para discussão do impacto da norma para os CBPFs de IFA, levantando propostas em torno do tema
para apresentação para a GGFIS e Coifa, bem como
esclarecendo diversas dúvidas dos associados quanto ao tema.
Ainda, destacamos a contribuição do Sindusfarma
na elaboração da 2ª versão do Manual Cadifa de Procedimentos Administrativos, contando com um trabalho intenso em conjunto com a Coifa trazer maior
clareza nos fluxos administrativos para solicitação da
Carta de Adequação do IFA (Cadifa) e para o gerenciamento do seu ciclo de vida.
NÚMERO DE PESSOºAS BENEFICIADAS
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 632
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 16.612
Total de Pessoas Beneficiadas: 17.244
*Além disso, foram 182 pessoas beneficiadas em atendimentos
individuais a empresas.

Revisão da norma sobre biodisponibilidade
relativa e bioequivalência de medicamentos
(CP nº 760/2019)
Ao longo do ano de 2020, o Sindusfarma e outras entidades foram convocadas pela Anvisa para discussão de um requerimento específico da Consulta Pública nº 760/2019, que traz a proposta de RDC para
dispor sobre os critérios para a condução de estudos
de biodisponibilidade relativa/bioequivalência (BD/
BE). Este requerimento abordava sobre a condução de
estudos de doses múltiplas para liberação prolongada, cujo impacto para o setor na condução deste estudo em específico é alto no âmbito técnico, operacional, ético e econômico.
De forma a contribuir e defender o interesse do setor regulado, o Sindusfarma organizou um seminário internacional intitulado “Estudos em doses múltiplas para medicamentos genéricos e similares de
liberação modificada – Contexto nacional e interna-
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ASSUNTOS TÉCNICOS E INOVAÇÃO
Diretora: Rosana Mastellaro

Apresentação

O

58

s assuntos técnicos de Qualidade foram trabalhados intensamente de forma on-line com
foco nas recém-publicadas normas de BPF
“Boas Práticas de Fabricação”, que incluíram as atualizações relativas aos temas de Qualificação de Fornecedores, Controle de Mudança e Gerenciamento de Risco.
Diversos encontros proporcionaram a participação
dos fornecedores e prestadores de serviço da indústria, além do nosso público-alvo que são os técnicos
que atuam nas empresas associadas ao Sindusfarma.
Diversos desses encontros contaram com a participação da Anvisa que contribuiu na orientação e esclarecimentos ao setor regulado
Destacamos os itens abaixo nos quais é possível
perceber a diversidade e a importância dos temas
que foram trabalhados ao longo deste ano:

• Interface do setor regulado com a Anvisa sobre a
implementação da Rastreabilidade de Medicamentos no Brasil.
• Participação na construção da proposta de análise
de nitrosaminas em medicamentos.
• Ativa moderação e alinhamentos nas discussões
referentes aos requisitos e avaliação de Relatórios
de PDE (Permitted Daily Exposure ou Exposição Diária Permitida) e análise de risco na prevenção da
Contaminação Cruzada.
• Inovações no processo do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade 2021.
• Agenda de eventos voltada para a capacitação de
fornecedores associados ao Sindusfarma.
• Coordenação do grupo de Auditorias Compartilhadas.

• Atuação no tema Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos.
• Participação ativa nas discussões e atendimento do
Decreto Federal nº 10.388/2020, que instituiu a Logística Reversa de Medicamentos Domiciliares Vencidos ou em Desuso e estruturação para formação do
GAP (Grupo de Acompanhamento de Performance).

A seguir apresentamos um relato das diversas atividades desempenhadas referente às consultas públicas, reuniões técnicas, workshops, reuniões com
Anvisa, grupos técnicos de trabalho e reuniões com
diversas entidades corporativas e governamentais,
durante o ano de 2021.
Boa leitura!
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Missão do departamento

Prover informações técnicas 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 farmacêutica e
prestadores de serviço.

Objetivos

• 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 nacionais e 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 nacioanais e internacionais para atualização dos profissionais das
empresas, relativamente aos assuntos técnico e de
inovação, de interesse das empresas.
• Coordenar os processos técnicos e operacionais
envolvidos em todas as etapas do Prêmio Sindusfarma de Qualidade.
• Elaborar textos e manuais sobre temas relacionados com as questões técnicas da indústria, que envolvem as áreas de Qualidade, Produção, Meio ambiente e Logística entre outras.

Público-alvo

Colaboradores das empresas associadas, das áreas de
Qualidade, Produção, Validação, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Produtos, Tecnologia
Farmacêutica, Projetos e Inovação, Embalagem, Assuntos Regulatórios, Meio Ambiente, Suprimentos,
Logística e Engenharia.
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GTs de Agenda Permanente:
• GT Análise de Risco e PDE Aplicado às Áreas Compartilhadas
• GT Auditorias Compartilhadas
• GT Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Produtos
– ICH Q12
• GT Controle On-line de Embalagem
• GT Meio Ambiente, Logística Reversa e Patrimônio Genético
• GT Análise de Nitrosaminas em Medicamentos
GT de Agenda por Demanda:
• GT Rastreabilidade de Medicamentos
• Comitê Executivo de Operações Logísticas da Cadeia Farmacêutica
• Subgrupo Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte de medicamentos – Estudos
da RDC 430/2020
• GT Produtos Lipossomais

Descrição das principais atividades
desenvolvidas em 2021
JANEIRO
13/01 Grupo de Trabalho | Análise de

Nitrosaminas em Medicamentos
A reunião teve o objetivo de reportar os temas discutidos durante o GT Nitrosaminas formado pela Anvisa, em reuniões realizadas nos dias 4 e 18 de dezembro
de 2020. O Grupo de Trabalho da Anvisa conta com
um representante do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 169
26/01 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Primeira reunião do ano do Comitê Técnico Operacional (CTO) que o Sindusfarma coordena, na qual
participam todas as entidades do setor do Grupo de
Acompanhamento de Performance (GAP), para a implementação da Logística Reversa de Medicamentos e
suas embalagens, conforme o Decreto nº 10.388/2020.
Sendo uma reunião recorrente em todo o ano de 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 7
27/01 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 10
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29/01 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação
Número de pessoas beneficiadas: 158
FEVEREIRO

01/02 Reunião Técnica Anvisa | Presidência

Ofício nº 013/201 – Emissão do Comprovante
de protocolo de peticionamento manual.
Número de pessoas beneficiadas: 8

02/02 Grupo de Trabalho | Análise de Risco e PDE
Aplicado as Áreas Compartilhadas
O objetivo da primeira reunião do grupo foi verificar o andamento da elaboração do Guia sobre Análise de Risco e realizar o planejamento das atividades
do grupo para 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 62
08/02 Grupo de Trabalho | Análise de
Nitrosaminas em Medicamentos
A reunião teve o objetivo de reportar os temas discutidos durante o GT Nitrosaminas formado pela Anvisa, em reuniões realizadas nos dias 18 e 29 de janeiro
de 2021. O Grupo de Trabalho da Anvisa conta com
um representante do Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 179
10/02 Reunião CTD-Coifa – Revisão do Manual

CADIFA
Número de pessoas beneficiadas: 5

11/02 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Em 2021, um total de 47 indústrias farmacêuticas fizeram parte do grupo e está prevista a execução de
440 auditorias em fornecedores nacionais e internacionais.
Número de pessoas beneficiadas: 69

da com a Anvisa sobre perfil térmico e estudos de estabilidade; e definição dos próximos passos e fase 3 do
estudo Sindusfarma – perfil térmico de temperatura.
Número de pessoas beneficiadas: 217
23/02 Grupo de Trabalho | Produtos Lipossomais

A reunião foi realizada com o objetivo de tratar temas regulatórios e técnicos que envolvem os Produtos Lipossomais.
Número de pessoas beneficiadas: 16
26/02 Grupo de Trabalho | Boas Práticas
de Armazenagem, Distribuição e Transporte
de Medicamentos – Estudos da RDC 430/2020
A pauta da reunião foi para realização do repasse da
reunião com Anvisa, realizada no dia 12/02, com a
participação do Sindusfarma e alguns membros do
grupo, e para desenvolvimento de uma proposta para
sustentar e justificar a exigência do controle de temperatura durante o transporte de medicamento de
cadeia seca.
Número de pessoas beneficiadas: 144
26/02 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação
Número de pessoas beneficiadas: 123
MARÇO
01/03 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Esta reunião foi realizada para benchmarking entre
as empresas do grupo, referente ao sistema de Gerenciamento de Fornecedores.
Número de pessoas beneficiadas: 44
02/03 Grupo de Trabalho | Análise de Risco e PDE

de Propriedade Intelectual (CEPI)
Número de pessoas beneficiadas: 49

Aplicado as Áreas Compartilhadas
A pauta desta reunião foi a criação de três subgrupos
de discussão: Validação de sistemas Computadorizados, Validação de Limpeza e Gestão de Risco no Sistema de CAPA.
Número de pessoas beneficiadas: 37

23/02 Grupo de Trabalho | Comitê Executivo

08/03 Reunião | Logística Reversa de

19/02 Reunião da Coalizão Empresarial

de Operações Logísticas da Cadeia Farmacêutica
Esta reunião foi realizada com o objetivo de alinhamento do entendimento da aplicação e vigência da
RDC nº 430/2020; repasse da reunião técnica realiza-

Medicamentos
Nesta reunião foi apresentada para todos os associados a evolução da implementação da logística reversa
a nível nacional e como seria realizado os atendimen-

tos aos prazos do termo de compromisso assinado
entre as entidades do setor farmacêutico e a Cetesb.
Número de pessoas beneficiadas: 253
10 e 11/03 Workshop | Validação de Metodologia

Analítica
Este workshop teve como objetivo fornecer uma ampla compreensão e conhecimento prático do processo de validação de métodos analíticos e as dificuldades encontradas, a fim de cumprir com as legislações vigentes e atender às expectativas da Anvisa
neste contexto.
Número de pessoas beneficiadas: 65
11/03 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Esta reunião teve como objetivo principal apresentar o aditivo do Acordo de Confidencialidade do grupo. O aditivo visa esclarecer que as informações do
grupo podem ser apresentadas para as autoridades
sanitárias quando requeridas em inspeções ou outras situações. Contamos com a presença do departamento Jurídico do Sindusfarma e do escritório Rayes & Fagundes.
Número de pessoas beneficiadas: 67
11/03 Reunião | Logística Reversa

de Medicamentos – Entidades
Reunião de alinhamento com todas as entidades do
setor industrial sobre o prestador de serviço que iria
iniciar a operação no Estado de São Paulo para atendimento ao termo de compromisso com a Cetesb.
Número de pessoas beneficiadas: 20

12/03 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade

de Medicamentos
Reunido um Petit Comité, com a participação de especialistas em serialização e indústrias farmacêuticas
que estão implementando os sistemas. O objetivo da
reunião foi realizar um benchmarking sobre o tema
entre os participantes.
Número de pessoas beneficiadas: 30
15/03 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade
de Medicamentos
Reunião realizada para discussão da nova minuta de
Instrução Normativa, que visa estabelecer o escopo
e os prazos para implementação da rastreabilidade.
Número de pessoas beneficiadas: 27
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19/03 Reunião | Nota Técnica nº 42/2021 referente

à RDC 430/20
A reunião teve como objetivo a discussão sobre a
Nota Técnica e definição dos próximos passos sobre o tema. A Nota Técnica foi emitida pela Anvisa
como resultado da reunião realizada no dia 12/02,
com a participação do Sindusfarma e algumas empresas que elaboraram a proposta que foi apresentada para a Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 18
25/03 Reunião | Revisão P&R RDC nº 304/2019

para RDC nº 430/2020
Reunião realizada para avaliação do Ofício nº
178/2021/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/Anvisa, referente a atualização do Perguntas e Respostas
(P&R) da RDC nº 304/2019 para a RDC nº 430/2020
(Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos). Conforme o ofício, novas questões e dúvidas poderão ser
levantadas pelo setor regulado.
Número de pessoas beneficiadas: 297
26/03 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios e Inovação
Número de pessoas beneficiadas: 182

31/03 Workshop para Fornecedores – Tratamento

de Desvios e Não Conformidades/CAPA
Este workshop teve como objetivo apresentar e discutir aspectos de identificação, investigação da causa raiz e aplicação de um plano de acompanhamento
das ações propostas para atendimento aos requisitos
da indústria farmacêutica.
Número de pessoas beneficiadas: 514
31/03 Reunião | Revisão P&R RDC nº 304/2019

para RDC nº 430/2020
Reunião realizada para continuação da avaliação
do Ofício nº 178/2021/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/
DIRE4/ANVISA, referente a atualização do Perguntas e Respostas (P&R) da RDC nº304/2019 para a RDC
nº430/2020 (Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos).
Número de pessoas beneficiadas: 175
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ABRIL
06/04 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
O objetivo da reunião foi estabelecer requisitos para
realização de Auditorias Remotas pelo grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 6

15/04 Grupo de Trabalho | Análise de

Nitrosaminas em medicamento
Reunião realizada para continuação da coleta de contribuições do setor regulado, quanto à proposta de
Minuta de RDC enviada pela GGFIS/Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 169
20/04 Grupo de Trabalho | Análise de

aplicado as áreas compartilhadas
Esta reunião teve como pauta o alinhamento das discussões realizadas nas reuniões dos subgrupos.
Número de pessoas beneficiadas: 47

Nitrosaminas em Medicamentos
Reunião realizada para continuação da coleta de contribuições do setor regulado, quanto à proposta de
Minuta de RDC enviada pela GGFIS/Anvisa.
Número de pessoas beneficiadas: 150

07/04 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

21/04 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

06/04 Grupo de Trabalho | Análise de risco e PDE

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 5

08/04 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 60

09/04 Grupo de Trabalho | Análise de
Nitrosaminas em Medicamentos
Reunião realizada para coleta de contribuições do setor regulado, quanto à proposta de Minuta de RDC
enviada pela GGFIS/Anvisa. A minuta dispõe sobre
avaliação de risco e controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em Insumos Farmacêuticos
Ativos (IFA) e medicamentos de uso humano.
Número de pessoas beneficiadas: 225
13/04 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião realizada para tratativas de fornecedor específico, devido à mudança de endereço.
Número de pessoas beneficiadas: 11

14/04 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 7

15/04 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião realizada para continuação do estabelecimento de requisitos para realização de Auditorias Remotas pelo grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 6

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

05/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 5

06/05 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião mensal do grupo, com objetivo de avaliar o
status de assinatura do Termo Aditivo ao Acordo de
Confidencialidade do grupo e status das planilhas auditorias nacionais e auditorias internacionais. Nesta reunião, o grupo tratou sobre a inclusão de dois
novos fornecedores para 2021 e avaliou o resultado
da pesquisa realizada pelo grupo que está elaborando requisitos para realização de auditorias remotas.
Número de pessoas beneficiadas: 57
08/05 Consulta Pública nº 1.041 de 8 de abril de 2021

de Qualidade – Lançamento Virtual
Reunião de lançamento da 25ª edição do Prêmio Sindusfarma de Qualidade, comemorando Bodas de Prata.
Número de pessoas beneficiadas: 169

Esta consulta pública trata da proposta de Resolução
de Diretoria Colegiada – RDC que dispõe sobre os critérios para a concessão ou renovação da Certificação
de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos
fabricantes de Produtos para a Saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 98

30/04 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

10/05 Consulta Pública nº 1.035 de 8 de abril de 2021

26/04 Reunião | 25º Prêmio Sindusfarma

Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 157
MAIO

03/05 Grupo de Trabalho | Auditorias
Compartilhadas
Quarta reunião para discussão do estabelecimento
de requisitos para realização de auditorias remotas
pelo grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 13
03/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 5
04/05 Grupo de Trabalho | Análise de risco
e PDE aplicado as áreas compartilhadas
Esta reunião teve como pauta as discussões realizadas
nas reuniões dos subgrupos e o andamento da elaboração do Guia sobre Análise de Risco.
Número de pessoas beneficiadas: 20

Esta consulta pública é referente à proposta de regularização de software como dispositivo médico e dar
outras providências.
Número de pessoas beneficiadas: 58
11 e 12/05 Workshop para Fornecedores: Boas

Práticas de Documentação e Integridade de Dados
Este workshop teve como objetivo apresentar e discutir os princípios básicos de uma estrutura documental robusta e a importância, rastreabilidade e segurança dos dados registrados na rotina de trabalho.
Número de pessoas beneficiadas: 391
13/05 Consulta Pública nº 1.041 de 8 de abril de 2021
Reunião realizada para continuação da avaliação da
proposta de Resolução de Diretoria Colegiada – RDC
que dispõe sobre os critérios para a concessão ou renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos fabricantes de Produtos
para a Saúde.
Número de pessoas beneficiadas: 46
14/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12
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17/05 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade

de Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 42

17/05 Consulta Pública nº 1.035 de 8 de abril de 2021

Reunião realizada para continuação da discussão
sobre a proposta de regularização de software como
dispositivo médico e dar outras providências.
Número de pessoas beneficiadas: 52
18 e 19/05 Workshop Qualificação de impurezas

em medicamentos conforme Guias ICH Q3A, Q3B
e M7 e RDC nº 53/2015: CURSO PRÁTICO
Este workshop teve como objetivo capacitar os profissionais da indústria farmacêutica na prática de
avaliação de mutagenicidade e toxicidade geral de
impurezas e produtos de degradação em medicamentos. Serão apresentados os critérios estabelecidos nos Guias ICH Q3A, Q3B eM7, para embasamento e defesa de especificações, baseada em abordagem de avaliação integrada de risco. Além disso,
serão abordadas as diretrizes da RDC nº 53/2015 e o
preenchimento de itens da seção 3.2.S.3.2 do Documento Técnico Comum – CTD, conforme requisito
da RDC nº 359/2020.
Número de pessoas beneficiadas: 361
18/05 Reunião GGFIS | Controle On-line
das linhas de Embalagem
Reunião realizada com a GGFIS para tratativas sobre os requisitos de Controle On-line das linhas de
Embalagem e sobre compartilhamento de áreas produtivas entre medicamentos e produtos veterinários
(não aprovados para uso humano).
Número de pessoas beneficiadas: 12
19/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 11

19/05 Grupo de Trabalho | Controle On-line

das linhas de Embalagem
Reunião realizada com o grupo de trabalho para reporte da reunião com a GGFIS e para alinhamento
do ofício que será elaborado pelo Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 9
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20/05 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião para avaliação do resultado da pesquisa sobre os requisitos para realização das auditorias remotas pelo grupo e alinhamento quanto ao aceite de
auditorias híbridas (tour presencial e avaliação documento remoto).
Número de pessoas beneficiadas: 11
25/05 Treinamento | Logística Reversa
de Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 16
25/05 Grupo de Trabalho | Comitê Executivo de
Operações Logísticas da Cadeia Farmacêutica
Nesta reunião foram discutidos os seguintes temas:
Nota Técnica nº 42/2021/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA – Resposta ao pleito Sindusfarma sobre Estudos de Estabilidade; Contribuições
quanto a revisão P&R da RDC nº 304/2019 para RDC
nº 430/2020; reporte sobre o Webinar Anvisa: Boas
Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos, realizado dia 19/04/2021; apresentação dos resultado da PESQUISA – Impactos na
cadeia de distribuição e transporte – RDC 430/2020; e
discussão sobre o Ofício-Circular nº 8/2021, que trata
das informações sobre os Relatórios de Inspeção para
petições de Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento (CBPDA) e informativo sobre
novo prazo de validade do CBPDA.
Número de pessoas beneficiadas: 115
26/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 11

26/05 Grupo de Trabalho | Controle On-line

das linhas de Embalagem
Reunião para alinhamento das contribuições recebidas
pelo grupo para a elaboração do ofício a ser enviado
para a GGFIS, em decorrência da reunião do dia 18/05.
Número de pessoas beneficiadas: 09
27/05 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Última reunião para o estabelecimento dos requisitos
para realização de auditorias remotas pelo grupo e revisão final do procedimento elaborado pelo Sindusfarma sobre o tema.
Número de pessoas beneficiadas: 11

27/05 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade

09/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Medicamentos
Número de pessoas beneficiadas: 31

de Logística Reversa Entidades do Varejo
Número de pessoas beneficiadas: 6

27/05 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

10/06 Grupo de Trabalho | Auditorias

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 9

28/05 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 180
JUNHO

01/06 Grupo de Trabalho | Análise de risco e PDE

aplicado as áreas compartilhadas
Esta reunião teve como pauta a análise do andamento dos trabalhos desenvolvidos pelos subgrupos. Com
grande foco na finalização do Manual para análise de
relatório de PDE desenvolvido pelo grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 25
02/06 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Treinamento do grupo no procedimento estabelecido
para a realização das auditorias remotas e híbridas a
serem realizadas pelo grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 85
02/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

07/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 6

08/06 Workshop: Preparação e Execução de
Auditorias Remotas
Este workshop teve como objetivo apresentar e discutir metodologias, preparação, pontos positivos e
negativos deste novo modelo, tanto para quem recebe como para quem realiza esta atividade.
Número de pessoas beneficiadas: 171
09/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12

Compartilhadas
Reunião mensal realizada com o objetivo de redistribuição das auditorias nacionais de 2021, a serem realizadas em formato remoto ou híbrido, conforme requisitos estabelecidos pelo procedimento.
Número de pessoas beneficiadas: 67
15/06 Consulta Pública nº 1.050, de 31 de maio

de 2021
Primeira reunião para discussão da proposta de Consulta Pública de Resolução de Diretoria Colegiada que
trata da avaliação de risco e controle de nitrosaminas
potencialmente carcinogênicas em medicamentos
de uso humano.
Número de pessoas beneficiadas: 37
16/06 Workshop Boas Práticas de Armazenagem,
Distribuição e Transporte com aplicação da
regulamentação na cadeia farmacêutica
Este workshop teve como objetivo tratar dos principais conceitos de boas práticas relacionados ao processo de armazenagem, distribuição e transporte de
medicamentos e apresentar abordagens técnicas referente ao mapeamento e qualificação das áreas de
armazenagem, gerenciamento de medicamentos de
cadeia fria, mapeamento de rotas e monitoramento
de temperatura.
Número de pessoas beneficiadas: 94
16/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12
17/06 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade
de Medicamentos
Reunião realizada para alinhamento do tema entre
um grupo de indústrias farmacêuticas e especialistas em serialização e elaboração de comparativo referente às minutas recebidas pela Anvisa nos últimos meses.
Número de pessoas beneficiadas: 46
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18/06 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião mensal realizada com o objetivo de redistribuição das auditorias internacionais de 2021, a
serem realizadas em formato remoto ou híbrido,
conforme requisitos estabelecidos pelo procedimento.
Número de pessoas beneficiadas: 38
23/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 14
25/06 Consulta Pública nº 1.050, de 31 de maio

de 2021
Reunião para continuação da discussão sobre proposta de Consulta Pública de Resolução de Diretoria
Colegiada que trata da avaliação de risco e controle
de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em
medicamentos de uso humano.
Número de pessoas beneficiadas: 121
25/06 Reunião Conjunta l Conclusão da Fase 1

do Decreto Federal nº 10.388/2020
Esta reunião teve como objetivo apresentar o sistema
implantação de logística reversa de medicamentos
domiciliares de uso humano, vencidos ou em desuso
e suas embalagens e contou com a participação das 17
entidades representativas de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.
Número de pessoas beneficiadas: 297
29/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 10

30/06 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12

30/06 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 182
JULHO

06/07 Grupo de Trabalho | Análise de Risco e PDE

Aplicado as Áreas Compartilhadas
Nesta reunião foram discutidos os tópicos a serem
estudados pelos subgrupos no segundo semestre e
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a organização de um Workshop Análise de Risco e
PDE Aplicado as Áreas Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 30
07/07 Workshop para Fornecedores:

Controle de Mudanças e Acordo de Qualidade
Foram apresentadas as dificuldades referentes à implementação do sistema de Controle de Mudança, a
análise de impacto e o fluxo das atividades envolvidas. Além disso, foi abordada a importância de se
estabelecer compromissos e responsabilidades sobre aspectos da qualidade do produto, processos e
serviços, através dos Acordos de Qualidade firmados
entre a indústria e seus fornecedores.
Número de pessoas beneficiadas: 341
07/07 Prêmio Qualidade | Treinamento para os

Fornecedores na Etapa de Auditoria
Realização do treinamento de boas práticas e sobre a
avaliação documental. Este treinamento foi realizado para todas as empresas inscritas para a 25ª edição
do Prêmio Sindusfarma de Qualidade.
Número de pessoas beneficiadas: 142
12/07 Reunião Entidades Indústria | Portarias

IMASUL nº 921/924 – logística reversa de
embalagens MS
Número de pessoas beneficiadas: 7

14/07 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12

21/07 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 11

26/07 Grupo de Trabalho | Rastreabilidade

de Medicamentos
Reunião realizada para reporte sobre a revisão do
comparativo das minutas recebidas da Anvisa e avaliação da necessidade de inclusão de categorias na lista de medicamentos facultados do cumprimento da
norma. Início das discussões sobre o faseamento da
implementação da rastreabilidade.
Número de pessoas beneficiadas: 47
28/07 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 11

29/07 Reunião | Avaliação Guia 50/2021 – Anvisa –

Controle de Nitrosaminas
Reunião realizada para avaliação do Guia sobre o
Controle de Nitrosaminas em Insumos Farmacêuticos Ativos e Medicamentos, em consulta pública.
Número de pessoas beneficiadas: 314
AGOSTO
03/08 Grupo de Trabalho | Análise de Risco e PDE

Aplicado as Áreas Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 35

04/08 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 248
04/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 14
09/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 6

10/08 Reunião | Avaliação Guia 50/2021 – Anvisa –

Controle de Nitrosaminas
Reunião realizada para continuação da avaliação do
Guia sobre o Controle de Nitrosaminas em Insumos
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos, em consulta pública.
Número de pessoas beneficiadas: 248
11/08 Workshop Boas práticas em cálculos
de PDE para validação de limpeza: superando
desafios na avaliação de IFAs, IFAVs, vitaminas
e agentes de limpeza
Este workshop teve como objetivo prover conhecimento para a determinação adequada de limites de
PDE/ADE (Exposição Diária Permitida) de acordo
com as diretrizes internacionais e nacionais (EMA,
ASTM, APIC, Risk-Mapp, NT nº 276/2020 e RDC nº
301/2019), e para superação de desafios nas especificidades geralmente encontradas com Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), Insumos Farmacêuticos Ativos Vegetais (IFAVs), vitaminas, minerais e agentes
de limpeza, com aprofundamento teórico e prático
baseado em estudos de caso.
Número de pessoas beneficiadas: 387

11/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 13

12/08 Grupo de Trabalho | Auditorias
Compartilhadas
Reunião mensal realizada para avaliação dos status
das auditorias de 2021; realização de alinhamento sobre boas práticas relacionadas aos CAPAs e assinatura
de relatórios; temas específicos sobre fornecedores;
e discussão sobre relatórios e auditorias realizadas
por terceiros.
Número de pessoas beneficiadas: 52
17/08 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente,
Logística Reversa e Patrimônio Genético
Primeira reunião do ano do Grupo de Trabalho que
tratou sobre patrimônio genético e resumos das reuniões do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen); atualização de normas ambientais com
impacto no setor; e, apresentado o histórico sobre a
logística reversa e os próximos passos.
Número de pessoas beneficiadas: 160
18/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 15
19/08 Reunião | Avaliação Guia 50/2021 – Anvisa –
Controle de Nitrosaminas
Reunião realizada para continuação da avaliação do
Guia sobre o Controle de Nitrosaminas em Insumos
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos, em consulta pública.
Número de pessoas beneficiadas: 134
24/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 7

25/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 15
26/08 Reunião | Avaliação Guia 50/2021 – Anvisa –

Controle de Nitrosaminas
Reunião realizada para continuação da avaliação do
Guia sobre o Controle de Nitrosaminas em Insumos
Farmacêuticos Ativos e Medicamentos, em consulta pública.
Número de pessoas beneficiadas: 129
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27/08 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

08/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 12

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 14

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 3

27/08 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

09/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

30/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

21/10 Workshop Análise de Risco e PDE Aplicado

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 7

-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 194

30/08 Reunião Rastreabilidade | Instrução

Normativa nº 100/2021
Reunião realizada com o objetivo de analisar em conjunto com os associados e especialistas, a Instrução
Normativa nº 100, de 23 de agosto de 2021, que estabelece os medicamentos sujeitos ao Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos (SNCM) e os prazos para
serialização e para início da comunicação de registros de instâncias de eventos.
Número de pessoas beneficiadas: 459
SETEMBRO
01/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 15

02/09 Workshop Implementação da Verificação

Contínua do Processo (Continuous Process
Verification – CPV)
Este workshop teve como objetivo apresentar a visão
geral sobre a implementação da Verificação Continuada do Processo (Continuous Process Verification
– CPV) integrada ao Sistema de Gestão da Qualidade,
seguindo os princípios abordados nas regulamentações aplicáveis, assim como os desafios, oportunidades e ganhos para a indústria e para o paciente.
Número de pessoas beneficiadas: 512
08/09 Grupo de Trabalho | Análise de Risco

e PDE aplicado as áreas compartilhadas
Esta reunião teve como pauta o andamento das reuniões dos subgrupos e contou com a participação
do Roberto dos Reis – GGFIS /Anvisa que se mostrou
satisfeito com as discussões realizadas pelo grupo
de trabalho.
Número de pessoas beneficiadas: 28
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de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 3

09/09 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 51

14/09 Prêmio Qualidade | Reunião Finalistas

Reunião de alinhamento com os finalistas da 25ª edição do Prêmio Sindusfarma de Qualidade.
Número de pessoas beneficiadas: 89
15/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 9

15/09 Workshop para Fornecedores: Como se

preparar para receber auditoria de clientes
Este workshop teve como objetivo a preparação de
fornecedores para receber clientes em auditorias periódicas, baseada nas regras de Boas Práticas estabelecidas pela RDC nº 301/2019.
Número de pessoas beneficiadas: 340
15/09 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente,

Logística Reversa e Patrimônio Genético
Esta reunião teve como objetivo discutir a atualização do programa operacional de logística reversa de
medicamentos (LRM) e apresentar a obrigatoriedade
de FISPQ para medicamentos e cosméticos
Número de pessoas beneficiadas: 129
21/09 Reunião | Discussão sobre a RDC 430/20
entre entidades
Reunião de alinhamento sobre a implementação da
norma entre Grupo NTC, Abafarma, Abrafarma e
Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 8
22/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 15

29/09 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 4
OUTUBRO

01/10 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 158
05/10 Grupo de Trabalho | Análise de Risco e PDE

aplicado as áreas compartilhadas
Esta reunião teve como tratativa o fechamento das
discussões realizadas pelos subgrupos.
Número de pessoas beneficiadas: 39
06/10 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

07/10 Cerimônia Prêmio Qualidade 2021

Realizada cerimônia no formato on-line para premiação dos ganhadores do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade.
Número de pessoas beneficiadas: 304
13/10 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 14

13/10 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente,

Logística Reversa e Patrimônio Genético
Durante a reunião foram discutidos os temas: Patrimônio Genético; Resolução SIMA 84/2021 – São Paulo; atualização sobre a Logística Reversa de Medicamentos (Cenário Nacional, Cetesb, Imasul e Paraná);
e alguns assuntos Ambientais relevantes.
Número de pessoas beneficiadas: 148
14/10 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Número de pessoas beneficiadas: 54

20/10 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

as Áreas Compartilhadas
Este workshop teve como objetivo apresentar os desafios, tendências, aplicações práticas e visão regulatória a respeito do Gerenciamento de Risco da Qualidade sob uma visão Sistêmica e como parte integrante
do Sistema da Qualidade da Empresa.
Número de pessoas beneficiadas: 608
26/10 Reunião | Rastreabilidade
Esta reunião teve como objetivo apresentar o Plano
de Serialização e o Guia de Implementação de Rastreabilidade.
Número de pessoas beneficiadas: 431
26/10 Reunião | Boas Práticas de Distribuição
Armazenagem e Transporte
Esta reunião teve como objetivo trazer informações
sobre o trabalho conjunto com as associações, apresentar os resultados da fase III do estudo de monitoramento de temperatura e as apresentar as Perguntas
e Respostas da RDC nº 430/2020.
Número de pessoas beneficiadas: 472
27/10 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 13

29/10 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 192
NOVEMBRO

04/11 Grupo de Trabalho | Meio Ambiente,

Logística Reversa e Patrimônio Genético
A reunião teve por objetivo trazer atualizações sobre Patrimônio Genético; Resolução SIMA nº 84/2021
(SP); Cenário Nacional e Paraná, quanto à Logística Reversa; e outros assuntos ambientais relevantes.
Número de pessoas beneficiadas: 92
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09/11 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião realizada com o objetivo de distribuir as auditorias nacionais para 2022.
Número de pessoas beneficiadas: 72
10/11 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

10/11 Grupo de Trabalho | Auditorias

Compartilhadas
Reunião realizada com o objetivo de distribuir as auditorias internacionais para 2022.
Número de pessoas beneficiadas: 49
17/11 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 9

23 e 24/11 Workshop sobre Impurezas de

Nitrosaminas em Produtos Farmacêuticos
de Uso Humano
Este workshop foi realizado em parceria com a US
Pharmacopeia e a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil / Academia Nacional de Farmácia.
Número de pessoas beneficiadas: 1209
24/11 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

26/11 Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-

-Regulatórios
Número de pessoas beneficiadas: 196

DEZEMBRO
01/12 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 10

01/12 Reunião | Propostas Operação LRM

Número de pessoas beneficiadas: 10

07/12 Workshop Cadeia Fria: RDC 430/2020 &

Qualificação de Transporte de Medicamentos
Este workshop tem o objetivo de propiciar aos profissionais da indústria farmacêutica uma visão atualizada sobre os conceitos envolvendo a importação,
transporte e monitoramento de medicamentos sensíveis à temperatura (Cadeia Fria), incluindo produtos biológicos e vacinas.
Número de pessoas beneficiadas: 171
08/12 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 10

15/12 Reunião | Comitê Técnico-Operacional

de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 8

17/12 Reunião | Plano de Logística Reversa no

Estado do Paraná
Número de pessoas beneficiadas: 6

22/12 Reunião | Comitê Técnico-Operacional
de Logística Reversa
Número de pessoas beneficiadas: 5

Panorama de atividades promovidas pela diretoria de assuntos técnicos e inovação
Ações em conjunto com as entidades do setor
N. Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

13/jan

Reunião | Prestador de Serviço – LRM Cetesb -SP

6

13/jan

Reunião | Sindusfarma LRM Cetesb – Silcon

3

13/jan

Reunião | Sindusfarma LRM Cetesb – BHS

3

13/jan

Reunião | Sindusfarma LRM Cetesb – Cheiro Verde

4

13/jan

Reunião | Sindusfarma LRM Cetesb – Valoriza Ambiental

5

20/jan

Reunião Fiep-PR | Logística reversa de medicamentos

5

26/jan

Reunião | Entidades da Indústria – CTO

7

27/jan

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

10

03/mar

Reunião LRM | Sindusfarma + First Ambiental

2

05/mar

Reunião Logística Reversa – Exeltis

2

08/mar

Reunião | Logística Reversa de Medicamentos

09/mar

Reunião LRM com First Ambiental

253

11/mar

Reunião | Entidades LRM

20

12/mar

Reunião LRM | Sindusfarma + RCR

5

12/mar

Reunião LRM | Sindusfarma + First Ambiental

3

12/mar

Reunião: Plano logística reversa Cetesb

5

18/mar

Recicla Pharma – Logística Reversa de Medicamentos

4

22/mar

Entidades Logística Reversa de Medicamento – Cetesb/SP

6

22/mar

Reunião Reputação empresas de Logística Reversa

4

24/mar

Reunião Entidades | Entidades Logística Reversa de Medicamento

4

24/mar

Reunião | BHS + Sindusfarma

2

29/mar

Reunião | Sindusfarma + PwC

3

01/abr

Reunião Contrato LRM – BHS/Sindusfarma

8

01/abr

Reunião | Sindusfarma + Recir

2

05/abr

Reunião | Logística Reversa + Exeltis

2

05/abr

Reunião | Sindusfarma + Cheiro Verde

8

07/abr

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

5

09/abr

Reunião| Logística Reversa 10388

6

12/abr

Reunião |Cheiro Verde Ambiental e Sindusfarma

8

13/abr

Reunião| Logística Reversa de Medicamentos

2

14/abr

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

7

14/abr

Reunião | Proposta Cheiro Verde

3

15/abr

Reunião | Alinhamento Proposta Cheiro Verde

5

21/abr

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8

27/abr

Reunião Sindusfarma | Logística Reversa

4

28/abr

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

6

03/mai

Reunião LRM | Cheiro Verde

3

03/mai

Reunião Entidades Indústria – CTO NACIONAL

5

05/mai

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

5

05/mai

Reunião | LRM Cheiro Verde + Entidades

17

05/mai

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

5

10/mai

Reunião | LRM Cheiro Verde + Entidades

15

10/mai

Reunião Logística reversa medicamentos – Servier

2

11/mai

Reunião Logística reversa medicamentos – GSK

7

11/mai

Alinhamento LRM

2

3
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Data

Título

14/mai

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

14/mai

LRM – Cheiro Verde + Distribuição (associados)

18/mai

Reunião LRM | Varejo/Pontos de coleta

19/mai
19/mai

N. Pessoas
Beneficiadas

N. Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

12

09/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

6

10

04/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

14

8

05/ago

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

11

09/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

6

Reunião | Sindusfarma + Cheiro Verde

3

10/ago

Reunião Atendimento à empresa – Abrafiltros (Logística Reversa)

3

24/mai

Reunião Alinhamento LRM

2

11/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

13

25/mai

Reunião | Sindusfarma + Cheiro Verde

5

13/ago

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

25/mai

Treinamento – Logística Reversa de Medicamentos

16

18/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

15

26/mai

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

11

20/ago

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

26/mai

Reunião | Logística Reversa + Sindusfarma

12

24/ago

Reunião Atendimento à empresa – Iber Brasil (LR)

3

27/mai

Reunião | Apresentação Status Implementação LRM – Cetesb

7

24/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

7

27/mai

Reunião | CTO + CJ

9

25/ago

Reunião Atendimento à empresa – Jogue Limpo (LR)

3

27/mai

Reunião | Cheiro Verde + Sindusfarma

4

25/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

15

28/mai

Melhoria de Processo – Distribuição

2

26/ago

Reunião Atendimento à empresa – Softcaps + Bausch Health (LR)

4

28/mai

Reunião | Sindusfarma + ABCFarma

6

27/ago

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

01/jun

Reunião LRM | BHS & Cheiro Verde

9

27/ago

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

3

01/jun

Reunião LRM | Abradilan e Cheiro Verde

4

30/ago

Conversa com João Rando – InpEV

3

01/jun

Reunião LRM

2

31/ago

Reunião | Atualização Programa

3

02/jun

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8

01/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

15

04/jun

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

5

08/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

12

07/jun

Reunião | CTO – Indústrias

6

09/set

Alinhamento | Fórum das Entidades de Logística Reversa

3

09/jun

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

12

10/set

Reunião alinhamento LRM

2

09/jun

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

12

10/set

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

09/jun

Reunião |CTO – Entidades do Varejo

6

15/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

9

09/jun

Reunião | Sindusfarma + ABL (Incinerador)

6

17/set

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

11/jun

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

54

17/set

Alinhamento| Entidade Gestora LRM

2

16/jun

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

12

22/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

15

18/jun

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

24/set

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

23/jun

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

14

24/set

Reunião | Entidade Gestora LRM

3

24/jun

Reunião | CTO e CC de LRM

6

29/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

14

25/jun

Reunião Conjunta l Conclusão da Fase 1 do Decreto Federal nº 10.388/2020

297

30/set

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

4

25/jun

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

01/out

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

29/jun

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

10

01/out

Reunião | João Redondo + Sindusfarma

2

30/jun

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

12

06/out

Reunião | Prestadores de serviço de logística reversa de medicamentos

12

01/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

06/out

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8

02/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

08/out

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

06/jul

Reunião alinhamento CTO | Abafarma

2

13/out

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

14

06/jul

Reunião LRM | Grifols

3

15/out

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

06/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

16/out

Reunião Alinhamento Apresentação Entidade Gestora

3

07/jul

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

10

20/out

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

3

08/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

22/out

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

12/jul

Reunião Entidades Indústria | Portarias IMASUL 921/924

7

27/out

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

13

14/jul

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

12

27/out

Reunião | Entidades da Indústria (LR)

3

16/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

28/out

Reunião atendimento à empresa – CNI (Logística reversa)

3

21/jul

Reunião |Comitê Técnico-Operacional de Logística Reversa

11

29/out

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

23/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

4

03/nov

Reunião atendimento à empresa – Bayer (LRM)

2

28/jul

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

11

03/nov

Reunião atendimento à empresa – FullGeo (LRM)

4

28/jul

Reunião | Apresentação do Sistema Cheiro Verde + Sindusfarma

4

05/nov

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

30/jul

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

10/nov

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8
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N. Pessoas
Beneficiadas

Grupos de trabalho

Data

Título

12/nov

Reunião | Alinhamento Cheiro Verde + Sindusfarma

3

17/nov

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

9

24/nov

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8

25/nov

Reunião atendimento à empresa – Sanofi – (LRM)

7

25/nov

Reunião Demanda do MMA – Pedido do MP de Brasília (LRM)

6

01/dez

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

10

GT Controle On-line de Embalagem

01/dez

Reunião | Propostas Operação LRM

9

GT Meio Ambiente, Logística Reversa e Patrimônio Genético

08/dez

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

11

15/dez

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

8

GT Produtos Lipossomais

17/dez

Reunião | Plano de Logística Reversa no Estado do Paraná

6

22/dez

Reunião | Comitê Técnico-Operacional – Logística Reversa

5

TOTAL

1551

N. pessoas
beneficiadas

Título
GT Análise de Risco e PDE Aplicado as Áreas Compartilhadas

559

GT Auditorias Compartilhadas

895

Comitê Executivo de Operações Logísticas da Cadeia Farmacêutica

334
30
529
16

GT Rastreabilidade de Medicamentos

223

GT Análise de Nitrosaminas em Medicamentos

892

SGT Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte de Medicamentos – Estudos da RDC nº 430/20

144

TOTAL

3622

Eventos com a Anvisa
Data

Título

Representante
Anvisa

11/ago

Boas práticas em cálculos de PDE para validação de limpeza: superando
desafios na avaliação de IFAs, IFAVs, vitaminas e agentes de limpeza

Roberto dos Reis
GGFIS

387

Mês

Título

21/out

Workshop Análise de Risco e PDE Aplicado as Áreas Compartilhadas

Roberto dos Reis
GGFIS

608

Janeiro

1ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

158

07/dez

Workshop Cadeia Fria: RDC 430/2020 & Qualificação de Transporte de
Medicamentos

Felipe Gomes Sales
GGFIS

Fevereiro

2ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

123

Março

3ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

182

Abril

4ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

157

Maio

5ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

180

Junho

6ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

182

Julho

7ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

248

Agosto

8ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

194

Setembro

9ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

158

Outubro

10ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

192

Novembro

11ª Reunião Plenária de Assuntos Técnicos-Regulatórios

196

TOTAL

1970

TOTAL

N. Pessoas
Beneficiadas

171
1166

Consultas públicas

74

N. Pessoas
Beneficiadas

Data

Título

25/mar

Reunião | Revisão P&R RDC nº 304/2019 para RDC nº 430/2020

297

31/mar

Reunião | Revisão P&R RDC nº 304/2019 para RDC nº 430/2021

175

27/abr

Reunião CP nº 08/2021 (Inmetro)

21

06/mai

1ª Reunião | discussão da CP nº 1.041/2021

98

10/mai

1ª Reunião | discussão da CP nº 1.035/2021

58

13/mai

2ª Reunião | discussão da CP nº 1.041/2021

46

17/mai

2ª Reunião | discussão da CP nº 1.035/2021

52

15/jun

1ª Reunião | discussão da CP nº 1.050/2021

148

25/jun

2ª Reunião | discussão da CP nº 1.050/2021

121

29/jul

1ª Reunião | Avaliação Guia 50/2021 Controle de Nitrosaminas

314

10/ago

2ª Reunião | Avaliação Guia 50/2021 Controle de Nitrosaminas

248

19/ago

3ª Reunião | Avaliação Guia 50/2021 Controle de Nitrosaminas

134

26/ago

4ª Reunião | Avaliação Guia 50/2021 Controle de Nitrosaminas

129

TOTAL

1841
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Plenárias com associados Sindusfarma
N. pessoas
beneficiadas
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Workshops

Prêmio Sindusfarma de Qualidade: reuniões e treinamentos
Data

76

Título

N. pessoas
beneficiadas

14/jan

Reunião Prêmio Qualidade

4

09/fev

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

4

23/jan

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

4

09/fev

Reunião | Prêmio Sindusfarma + EY

3

22/fev

Reunião | Alinhamento Prêmio Qualidade

6

01/mar

Reunião | Site Prêmio Sindusfarma

3

04/mar

Reunião | Prêmio Sindusfarma+ KPMG

7

04/mar

Reunião | Prêmio Sindusfarma + EY

5

25/mar

Reunião | Prêmio Sindusfarma + EY

4

29/mar

Reunião | Prêmio Sindusfarma + EY

4

12/abr

Reunião | Apresentação Final Site Prêmio

4

19/abr

Reunião | Site Prêmio

3

23/abr

Reunião Prêmio | KPMG

26/abr

Reunião | 25º Prêmio Sindusfarma de Qualidade

5

12/mai

Reunião | Prêmio Sindusfarma Site

2

04/jun

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

5

07/jun

Reunião | Dúvidas RB – Prêmio Qualidade

4

169

11/jun

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

4

14/jun

Reunião Sindusfarma | Gerresheimer

5

21/jun

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

4

22/jun

Reunião | Sindusfarma + Gráfica Sarapuí (Prêmio 2021)

7

25/jun

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

3

07/jul

Reunião | Treinamento para os Fornecedores na Etapa de Auditoria

15/jul

Reunião | Prêmio Sindusfarma – Categoria Jurídica-Regulatória

6

15/jul

Reunião | Sindusfarma escritório de advocacia 1

4

15/jul

Reunião | Sindusfarma escritório de advocacia 2

4

15/jul

Reunião | Categoria Jurídica-Regulatória

6

01/jul

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

3

08/jul

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

5

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

4

23/jul

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

5

30/jul

Reunião | Prêmio Sindusfarma + KPMG

5

03/ago

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

5

10/ago

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

5

13/ago

Reunião Atendimento à empresa – KPMG

4

17/ago

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

5

24/ago

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

5
4

27/ago

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

27/ago

Reuniões de Status – Sindusfarma

3

03/set

Reuniões de Status – Sindusfarma + KPMG

4

08/set

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade

4

10/set

Reuniões de Status – Sindusfarma + KPMG

3

13/set

Reunião Prêmio Sindusfarma de Qualidade
Reunião Finalistas – Prêmio Sindusfarma de Qualidade

4
89

17/set

Reuniões de Status – Sindusfarma + KPMG

3

04/out

Reunião Apresentação Roteiro com Área Técnica

4

07/out

Cerimônia Prêmio Qualidade 2021

304

TOTAL

889
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Workshop

10 e 11/mar

Workshop Validação de Metodologia Analítica

130

31/mar

Workshop para Fornecedores – Tratamento de Desvios e não Conformidades/CAPA

514

11 e 12/mai

Workshop para Fornecedores: Boas Práticas de Documentação e Integridade de Dados

700

18 e 19/mai

Workshop Qualificação de impurezas em medicamentos conforme Guias ICH Q3A, Q3B e M7
e RDC nº 53/2015: Curso Prático

631

08/jun

Workshop: Preparação e Execução de Auditorias Remotas

171

16/jun

Workshop Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte com Aplicação
da Regulamentação na Cadeia Farmacêutica

94

07/jul

Workshop para Fornecedores: Controle de Mudanças e Acordo de Qualidade

341

11/ago

Workshop Boas Práticas em cálculos de PDE para validação de limpeza:
superando desafios na avaliação de IFAs, IFAVs, vitaminas e agentes de limpeza

387

02/set

Workshop Implementação da Verificação Contínua do Processo (Continuous Process
Verification – CPV)

512

15/set

Workshop para Fornecedores: Como se preparar para receber auditoria de clientes

340

21/out

Workshop Análise de Risco e PDE Aplicado as Áreas Compartilhadas

608

23 e 24/nov

Workshop sobre Impurezas de Nitrosaminas em Produtos Farmacêuticos de Uso Humano
(USP & Sindusfarma)

1209

07/dez

Workshop Cadeia Fria: RDC 430/2020 & Qualificação de Transporte de Medicamentos
TOTAL

171
5808

142

16/jul

14/set

N. pessoas
beneficiadas

Data

Resultados obtidos
Destaques
Boas Práticas e Distribuição, Armazenagem
e Transporte
Dando continuidade ao trabalho realizado em 2020,
o Sindusfarma atuou fortemente para a realização de
alinhamentos com a Anvisa referente ao tema Boas
Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos.
Em fevereiro de 2021 realizamos reunião com a
GGFIS e GQMED para apresentar abordagens alternativas com base em racionais técnicos e científicos,
para justificar excursões de temperatura e umidade
para medicamentos da cadeia seca (temperatura ambientes). Os racionais foram elaborados por experts
e amplamente discutidos com o setor antes da apresentação realizada para a Anvisa. Como resultado da
reunião, a Anvisa emitiu a Nota Técnica nº 42/2021,
que enfatiza que a norma atual prevê uma flexibilização para o uso de alternativas técnico científicas,
quando for possível.

Em março de 2021, recebemos o Ofício 178/2021 da
GGFIS, com o aceite do pleito do Sindusfarma para
a atualização do documento Perguntas e Respostas
(P&R) – Diretrizes sobre Boas Práticas de Distribuição
e Armazenamento de medicamentos – RDC 304/2019,
uma vez que houve a atualização da referida norma
por meio da publicação da RDC 430/2020. Para contribuir com a Anvisa, realizamos reuniões virtuais,
contando com a participação de um total de 472 associados. Como resultado desse trabalho enviamos
para a Anvisa um total de 46 novas questões para serem esclarecidas do P&R. O documento atualizado,
P&R – Diretrizes sobre Boas Práticas de Distribuição
e Armazenamento de Medicamentos – RDC 430/2020,
foi disponibilizado pela Anvisa em setembro de 2021.
Ao longo do ano, trabalhamos em conjunto com
a Associação Nacional do Transporte de Cargas e
Logística (NTC&Logística), entre outras associações, para a ampliação da transitoriedade da RDC
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430/2020 e pleiteamos junto à Anvisa a criação de
Grupo de Trabalho para avaliação dos resultados dos
Estudos de Temperatura de Medicamentos realizado
pelas associações.
Ainda em relação ao tema, realizamos dois eventos ao longo do ano. Em junho de 2021, promovemos
o workshop “Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte com aplicação da regulamentação na cadeia farmacêutica”, com o objetivo de tratar
sobre os principais conceitos que envolvem o tema e
apresentar abordagens técnicas referente ao mapeamento e qualificação das áreas armazenagem, gerenciamento de medicamentos de cadeia fria, mapeamento de rotas e monitoramento de temperatura. E,
em dezembro, realizamos o workshop Cadeia Fria –
RDC 430/2020 & Qualificação de transporte de medicamentos, cujo objetivo foi propiciar aos profissionais
da indústria farmacêutica uma visão atualizada sobre
os conceitos envolvendo a importação, transporte e
monitoramento de medicamentos sensíveis à temperatura (Cadeia Fria), incluindo produtos biológicos e vacinas.
Ao longo do ano participaram mais de 1.400 associados em reuniões relacionadas ao tema Armazenagem, Distribuição e Transporte de Medicamentos.
Análise de nitrosaminas em medicamentos
O Sindusfarma trabalhou ativamente no ano de 2021
neste tema, para que as expectativas do setor regulado e da Anvisa estejam alinhadas.
Em janeiro de 2021, a Anvisa publicou o Edital de
Chamamento nº 01/2021, com o objetivo de convocar
as empresas fabricantes de medicamentos contendo
cloridrato de metformina, isoladamente ou em associação, a fornecerem informações sobre a presença
da impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) nos lotes de medicamentos e insumos, em estoque nas empresas. Realizamos algumas ações junto à Anvisa que
resultaram na publicação em DOU da retificação do
Edital nº 1/2021; emissão do Edital nº 02/2021, com
esclarecimentos do Edital nº 1/2021; publicação dos
Editais nº 6/2021 e nº 7/2021, para extensão de prazo
para cumprimento do Edital nº 1/2021, como resultado do pleito do Sindusfarma em razão das dificuldades apresentadas por alguns de seus associados; e
publicação do Edital nº 9/2021 referente ao esclarecimento de dúvidas sobre o cumprimento do Edital de
Chamamento nº 1/2021.
O Grupo de Trabalho instituído pela Anvisa em
2020, conforme a Portaria nº 630, de 9 de outubro de
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2020, que contou com a participação de um expert
representante do Sindusfarma, trabalhou ao longo
do primeiro semestre para a publicação da Consulta Pública da RDC e do Guia, aprovados em maio de
2021, na Reunião Ordinária Pública, ROP nº 10/2021
da Diretoria Colegiada da Anvisa.
Realizamos reuniões com os associados para contribuições aos textos da CP 1.050/2021, que dispõe sobre avaliação de risco e controle de Nitrosamina potencialmente carcinogênicas em Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA) e medicamentos de uso humano e
do Guia nº 50/2021, que trata sobre o Controle de Nitrosaminas em Insumos Farmacêuticos Ativos e Medicamentos. Nas contribuições para os documentos,
reforçamos a importância desse trabalho, por parte
do setor regulado, ter início a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se
configura a emergência em Saúde Pública de Importância Nacional declarada pela Portaria n° 188/GM/
MS, em 4 de fevereiro de 2020, referente a pandemia
de SARS-COV-2.
Ao longo do ano tivemos a participação de 1.717 associados em nossas reuniões do Grupo de t
Trabalho e das discussões das minutas publicadas
pela Anvisa.
Em novembro de 2021, realizamos um workshop
virtual sobre “Impurezas de Nitrosaminas em produtos Farmacêuticos de Uso Humano”, em parceria com
a U.S. Pharmacopeia e a Academia de Ciência Farmacêutica do Brasil (ACFB). Contamos com a participação da Anvisa e palestrante reconhecidos internacionalmente, e tivemos mais de 1.200 participantes nos
dois dias do evento.
Rastreabilidade
O tema Rastreabilidade foi tratado durante o ano de
2021 como prioritário pelo Sindusfarma, devido ao
alto impacto da sua implementação para a indústria
farmacêutica.
Em dezembro de 2020, o tema foi retirado de pauta
na 23ª reunião Ordinária Pública (ROP) da Diretoria
Colegiada da Anvisa, com a justificativa da troca de
Diretores da Agência e a complexidade do assunto.
No período compreendido entre janeiro e agosto de
2021, a Anvisa disponibilizou 3 (três) novas minutas
para a Instrução Normativa (IN), com escopo, prazos e propostas distintas. O Sindusfarma trabalhou
ativamente em todas as minutas apresentadas, para
que as expectativas do setor regulado e da Anvisa estivessem alinhadas. Foram realizadas reuniões com

os associados, além da participação em reuniões com
a Anvisa, para representação do setor regulado.
Após a reunião realizada em março de 2021 com a
2ª Diretoria da Anvisa, o Sindusfarma e outras entidades impactadas pelo tema uniram esforços para a
contratação de um Parecer Jurídico. Este conteúdo
do documento apresentou uma avaliação jurídico-interpretativa sobre a legislação que envolve o tema, sobretudo o entendimento de que a fase final de implementação do SNCM somente teria o prazo iniciado
com a publicação de Instrução Normativa. Portanto,
o principal objetivo do Parecer Jurídico foi alinhar o
entendimento de que o prazo legal para implementação da Rastreabilidade no Brasil não está definido como final em 28 de abril de 2022, mas que a Lei
13.410/2016 possui gatilhos que acionam as fases subsequentes, até a completa implementação.
Apesar dos esforços, o entendimento da Procuradoria foi que a Lei deve ser cumprida integralmente
dentro deste prazo, sem faseamento, sob pena de responsabilização da Autoridade Sanitária por descumprimento da lei.
Após esta conclusão, a Anvisa disponibilizou a última minuta, contendo as recomendações da Procuradoria, que foi aprovada na ROP nº 16/2021, realizada
em 20 de agosto de 2021. Durante as leituras dos votos,
todos os diretores reiteraram o desafio da implementação da Rastreabilidade neste momento, no entanto,
enfatizaram que trabalham no limite da legalidade,
pois conforme parecer da Procuradoria o prazo legal
necessita ser atendido.
No dia 25 de agosto de 2021 foi publicada no Diário
Oficial da União (DOU) a Instrução Normativa IN nº
100/2021, que estabeleceu os medicamentos sujeitos
ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos
(SNCM) e os prazos para serialização e para início
da comunicação de registros de instâncias de eventos. A IN 100/2021 fixou o prazo de 28 de abril de 2022
para conclusão da serialização das linhas de embalagem e início da comunicação de eventos ao SNCM.
Além disso, foi incluída no documento a necessidade de submissão do Plano de Serialização em até 30
dias após a disponibilização do sistema referente a
este plano.
Em 23 de setembro de 2021, a Anvisa disponibilizou o documento Perguntas e Respostas (P&R), com o
objetivo fornecer orientações sobre a legislação aplicável ao rastreamento de medicamentos.
Em 21 de outubro de 2021 o Sindusfarma e demais
entidades impetraram um Mandado de Segurança

Coletivo, o qual está sendo acompanhado pelo departamento Jurídico do Sindusfarma.
Na ROP 23/2021, realizada em 25 de novembro de
2021, foi aprovado a alteração da IN 100/2021, tornando a submissão do Plano de Serialização opcional por
parte das indústrias farmacêuticas. Até o momento,
não houve alteração do prazo para implementação,
que está mantido para 28 de abril de 2022.
Treinamentos BPF para fornecedores
Além da indústria farmacêutica, o Sindusfarma possui em seu quadro associativo, fabricantes de insumos e prestadores de serviço. A melhoria da qualidade dos fornecedores e prestadores de serviço impactam direta e positivamente os processos da indústria
farmacêutica. Por isso, em 2021 a área Técnico-Regulatória promoveu quatro workshops on-line e gratuitos com foco aos seus fornecedores associados. Os temas abordados foram:
• Tratamento de Desvios e Não Conformidades/
CAPA
• Boas Práticas de Documentação e Integridade de
Dados
• Controle de Mudanças e Acordo de Qualidade
• Como se preparar para receber auditoria de
clientes
Adicionalmente, foi realizado o workshop sobre
Preparação e Execução de Auditorias Remotas, que
além de fornecedores também foi estruturado para
atualização da indústria farmacêutica, que tem recebido inspeções remotas para renovação do CBPF
(Certificado de Boas Práticas de Fabricação).
Estes workshops contaram com a participação de
1.757 associados.
Auditorias compartilhadas
Em 2021, o grupo de Auditorias Compartilhadas contou com a participação de 47 indústrias farmacêuticas, localizadas em diversas regiões do país.
Assim como em 2020, o grupo de Auditorias Compartilhadas foi fortemente impactado pela pandemia.
Apesar da impossibilidade de realização de auditorias
no primeiro semestre do ano, o grupo optou pela manutenção das reuniões, com foco principalmente em
melhorias. Uma das atividades realizadas pelo grupo
foi o estabelecimento dos requisitos para que o grupo
pudesse realizar auditorias remotas ou híbridas (presencial e on-line). A partir de julho, com os requisitos
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claramente estabelecidos e com a realização de toda
equipe de auditores, as indústrias participantes puderam realizar algumas auditorias remotas.
A partir do segundo semestre, com a redução dos
números de infectados e mortos pela pandemia de
SARS-CoV-2, alguns fornecedores abriram as suas
portas para o recebimento de auditorias. Sendo assim, o grupo executou um total de 125 auditorias em
fornecedores, considerando que a grande maioria foi
realizada em formato presencial.
Logística Reversa
Continuando as discussões de 2020 o tema Logística Reversa de Medicamentos foi trabalhado intensamente pelo Sindusfarma. Após a publicação do Decreto Federal nº 10.388/2020, que instituiu a Logística Reversa de Medicamentos Domiciliares Vencidos
ou em Desuso; os prazos e obrigações foram seguidos
sistematicamente.
A nível nacional, foi instituido o GAP (Grupo de
Acompanhamento de Performace), do qual o Sindusfarma faz parte. Foi encaminhado para o Ministério
do Meio Ambiente um modelo de relatório e criado
o site “Logmed”, pra divulgação dos pontos e ações
para o público em geral.
Com o protagonismo do Sindusfarma, foram realizados diversas discussões e alinhamentos com órgãos de outros Estados, sendo assinado um Termo
de Compromisso com o órgão ambiental de São Paulo (Cetesb), antecipando ações do Decreto nacional
no Estado de São Paulo. O Sistema foi elogiado pelos
resultados apresentados principalmente pela integração dos diversos elos da cadeia de medicamentos
e atingimento da meta referente ao número de municípios abrangidos.
Paralelamente, o Sindusfarma defendeu o coprocessamento de resíduos indústrias farmacêuticos
provenientes da Logística Reversa de Medicamentos, que teve sua utilização vetada no Estado de São
Paulo pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Cetesb.
A divulgação das ações foi amplamente realizada
e se consolidou com a volta do Grupo de Trabalho de
Meio Ambiente, que ampliou grandemente a participação de associados.
PDE (Permitted Daily Exposure/ Exposição Diária
Permitida) e Análise de Risco
Os temas “Cálculo e determinação do PDE (Permitted
Daily Exposure/ sigla para Exposição Diária Permi-
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tida) pra fins de validação de limpeza” e “Análise de
Risco para áreas compartilhadas” foram amplamente discutidos pelo GT Análise de Risco e PDE aplicado às Áreas Compartilhadas, em 2021. Além desses
temas, foi dado destaque ao Gerenciamento de Risco, no marco regulatório de Boas Práticas de Fabricação, abordando vários itens do Sistema de Qualidade.
Durante o ano, o grupo elaborou o Guia 34 “Relatório de PDE – (Permitted Daily Exposure / Exposição
Diária Permitida”, com o objetivo de orientar as empresas na aplicação prática do tema.
Além das dúvidas esclarecidas durante as reuniões
mensais do grupo, que conta com a participação de
uma equipe de especialista, realizamos o workshop
“Análise de Risco e PDE Aplicado as Áreas Compartilhadas”. Nesse evento tivemos um público de 608
participantes.
Inovações do Prêmio Sindusfarma de Qualidade
A DITRI inovou mais uma vez na organização e coordenação da 25ª edição do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade. Continuando as verificações documentais (auditorias) em formato on-line e o time de auditores contratados, que foi um aprendizado da edição
de 2020, tivemos como novidade um novo site para
a Premiação.
O novo site permitiu que fornecedores participantes acompanhassem em tempo real sua posição e número de votos. Na etapa de votação, o limite de apenas dois votos por empresa foi alterado, passando a
permitir a votação de qualquer representante da indústria farmacêutica. Além de aumentar o engajamento e visualização dos fornecedores, a premiação
bateu o número recorde de votos, computando mais
de 1.624 votos nas 25 categorias, num total de mais
de 13.519 indicações.

Atendimentos

Foi realizado o atendimento de 541 solicitações de Declaração e 430 reuniões com nossos associados, entidades e empresas nacionais e internacionais.
Considerando as reuniões em formato plenárias e
comissões e eventos realizados sobre o tema, totalizamos 16.832 participantes pela internet.
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 16.266
Nº de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 566
Total de Pessoas Beneficiadas: 16.832

Técnico-Regulatória e de Inovação
REDE BRASILEIRA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA

Apresentação

A

Rede Brasileira da Inovação Farmacêutica
(RBIF) foi criada pelo Sindusfarma em fevereiro de 2020 e nasceu do interesse genuíno
de diversos profissionais de inovação no setor industrial farmacêutico em promover e fortalecer o ambiente de inovação na área da saúde no Brasil.
Com esta motivação, foram criadas em 2020 as comissões para tratar de Cultura para a Inovação; Inovação e Transformação Digital; Recursos e Infraestrutura; Parcerias e Conexões; e, Regulatóri e Políticas.
Os trabalhos se intensificaram ao longo de 2021 com
realização de eventos on-line e estreitando parceiras
com órgãos de inovação. Todos os esforços se consolidaram para o lançamento oficial da RBIF e da plataforma on-line de matchmaking da Rede, no evento em
conjunto Sindusfarma, INPI e governo da Dinamarca.
A RBIF congrega profissionais do setor farmacêutico, além de outros profissionais e instituições interessados em Inovação, tais como agentes de governo e autarquias, empreendedores, universidades e
pesquisadores além de representantes de instituições
de capital de risco e de fomento, no debate sobre os
principais gargalos e oportunidades para estabelecer
e consolidar ecossistemas de Inovação Farmacêutica no país.

Considerando as reuniões em formato plenárias
e comissões e eventos realizados sobre o tema, totalizamos 1.118 participantes, o dobro do primeiro ano
de atuação, que teve 416 participantes.
Boa leitura!
Rosana Mastellaro

Missão do departamento

Prover informações técnicas 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 farmacêutica e
prestadores de serviço.

Objetivos

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.
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Propor temas inovadores do ponto de vista técnico
para a viabilização de workshops nacionais e internacionais a serem apresentadas a todos os profissionais
do setor industrial farmacêutico.

Público-alvo

Destina-se as empresas 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.

Descrição das atividades
JANEIRO
19/01 Reunião Grupo de Trabalho |
Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica –
Coordenadores das Comissões
Nesta primeira reunião do ano foi realizado planejamento e definição dos temas para serem trabalhados
pelas cinco comissões (comissão de inovação digital; comissão cultura para inovação; comissão conexões e parcerias; comissão regulatórios e políticas;
e, comissão recursos e infraestrutura) e de Eventos
da RBIF.
Número de pessoas beneficiadas: 07
FEVEREIRO
22/02 Reunião Plenária | Rede Brasileira

de Inovação Farmacêutica
Reunião Plenária de apresentação das propostas de
trabalho ao longo de 2021 pelas comissões para todos os associados.
Número de pessoas beneficiadas: 33
MARÇO

09/03 Encontro | Rede Brasileira de Inovação

Farmacêutica – Comissão de Regulatórios
No encontro da comissão regulatória, representantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) apresentaram o Programa INPI Negócios, que
pretende estimular projetos baseados em inovação
no país.
Número de pessoas beneficiadas: 109
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ABRIL
20/04 Encontro | Rede Brasileira de Inovação

Farmacêutica – Comissão de Inovação Digital /
Cultura para Inovação
“Encontro das Indústrias Farmacêuticas que estão
Inovando no Brasil”, com participação da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), do Distrito InovaHC; e da Bionovis.
Número de pessoas beneficiadas: 76
28/04 Reunião Plenária | Rede Brasileira

de Inovação Farmacêutica
Reunião plenária que apresentou todas as evoluções
do Grupo durante o início de 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 28
MAIO

04/05 Encontro | Rede Brasileira de Inovação
Farmacêutica – Comissão de Regulatórios
Tivemos a participação do diretor de Empreendedorismo Inovador no MCTI – Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovações – e da Diretora Executiva da
Intelligence for Innovation Consulting Estratégia
Inovação Propriedade Intelectual Negócios. Foram
abordados a Política Nacional de Inovação, bem como
a construção da Estratégia Nacional de Inovação e
respectivos planos de ação, com foco em fomento e
transferência de tecnologia; e, como foi construída
a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual e
quais são os seus eixos de ação.
Número de pessoas beneficiadas: 115
26/05 Encontro | Rede Brasileira de Inovação

Farmacêutica – Comissão Recursos e Infraestrutura
Representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa
apresentaram as ações que vêm desenvolvendo em
reunião da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica (RBIF).
Foi apresentada a Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI que reúne informações sobre as infraestruturas de pesquisa das Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) existentes no país, possibilitando o uso compartilhado
desses equipamentos e laboratórios por cientistas e
empresas interessadas em realizarem pesquisas avan-

çadas, contribuindo para a celeridade dos estudos e a
redução de custos com logística.
Número de pessoas beneficiadas: 48
JUNHO
02/06 Encontro | Rede Brasileira de Inovação

Farmacêutica – Comissão Recursos e Infraestrutura
Neste encontro foi tratado a trajetória de construção
de um ecossistema de inovação pautado pela atuação em rede.
Número de pessoas beneficiadas: 50
OUTUBRO
05/10 Encontro | Rede Brasileira de Inovação

Farmacêutica – Comissão de Regulatórios
Na reunião foi apresentada sobre “Protocolo de Nagoia: inovação e vantagem competitiva para o Brasil”
e um case da indústria farmacêutica que utiliza produtos da biodiversidade brasileira.
Número de pessoas beneficiadas: 90
NOVEMBRO

23/11 e 24/11 Seminário | Transformações Digitais
no Healthcare e no Setor Farmacêutico
O evento de dois dias foi realizado em conjunto RBIF-Sindusfarma, INPI e Governo da Dinamarca. No
evento foi realizado o Lançamento Oficial da RBIF e
da Plataforma Online de Matchmaking da Rede.
Número de pessoas beneficiadas: 302
DEZEMBRO
09/12 Reunião Grupo de Trabalho | Rede

Brasileira de Inovação Farmacêutica –
Coordenadores das Comissões
Nesta última reunião do ano foi realizado um encerramento dos temas trabalhados pelas cinco comis-

sões (comissão de inovação digital; comissão cultura para inovação; comissão conexões e parcerias; comissão regulatórios e políticas; e, comissão recursos
e infraestrutura) e de Eventos da RBIF.
Número de pessoas beneficiadas: 07
Grupos de trabalhos e comissões
Nome da comissão
e do grupo de trabalho

Nº de
Participantes

Comissão Recursos e Infraestrutura

48

Comissão de Inovação Digital / Cultura
para Inovação

76

Comissão de Regulatórios e Políticas

326

Conexões e Parcerias

50

Plenárias

148

Resultados obtidos

Os resultados de 2021 foram excelentes, com eventos,
encontros, lançamento de uma plataforma de divulgação de projetos e laços estreitados com instituições
nacionais e internacionais.
Com a parceria Sindusfarma/INPI/Governo da Dinamarca foram enviados dois representantes da RBIF
para curso internacional na Dinamarca, realizado
pela Danida Fellowship Centre. Foram dois cursos
inteiramente gratuito para os representantes brasileiros sendo um curso de Empreendedorismo, Inovação e Cadeias de Valor e outro sobre Promoção à Inovação e Comercialização de Direitos de PI.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 1.125
Total de Pessoas Beneficiadas: 1.125
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Mercado e Assuntos Jurídicos
Diretor: Bruno Cesar Almeida de Abreu

Apresentação

O

presente relatório refere-se às principais
atividades desenvolvidas pela Diretoria
de Mercado e Assuntos Jurídicos no exercício de 2021.
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, jurídica 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, jurídica e
de toda a movimentação que envolve a área de atua-
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ção da Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos,
tornaram-se um diferencial importante, que posiciona o Sindusfarma como a mais importante Entidade representativa do setor farmacêutico no Brasil.
Ainda, registra-se a imprescindível participação
dos profissionais das áreas técnicas das empresas
associadas, no trabalho que desenvolveram, especialmente nos Grupos Temáticos de Tributos, na
Comissão de Economia, no Comitê Jurídico Estratégico, Jurídico-Trabalhista, Compliance, Doenças Raras e Negligenciadas e de Terapias Gênicas
e Avançadas.
Por fim, destaco o apoio absoluto e competente da
equipe técnica desta Diretoria, sem o qual nada seria possível.

Missão do departamento

Formar e divulgar os números que compõem o perfil
da indústria farmacêutica, sempre atualizados e disponíveis na forma de gráficos e tabelas estatísticas
que 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 persistên-

cia 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 o diretor,
seu Compliance Officer. Para tanto, coordena internamente o recebimento de denúncias, comunicações
e sugestões afetas ao assunto, e assessora o Conselho
de Ética, ligado à Diretoria.
Por fim, coordena e supervisiona a parte 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.

Objetivos

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.

Público-alvo

Profissionais das áreas de Economia, Jurídico, Finanças, Tributos, Farmacoeconomia.

Descrição das atividades
JANEIRO
19/1 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 108

27/1 Reunião Jurídico Trabalhista (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 33
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FEVEREIRO
2/2 Reunião do Comitê Estratégico Jurídico

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 22

10/2 Workshop: Artigo 62 da CLT – É possível
evitar o pagamento das Horas extras?
Este workshop teve por objetivo a análise da legislação, doutrina e jurisprudência quanto aos riscos em
relação a pedidos de horas extras frente às indústrias
farmacêuticas.
Número de pessoas beneficiadas: 68
18/2 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 100

23/2 Reunião da Comissão de Economia (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 56

24/2 Reunião Jurídico Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 29
26/2 Live: Desmistificando a destruição com

recuperação fiscal.
Esta live teve por objetivo a desmistificação do Processo de Dedutibilidade Fiscal.
Número de pessoas beneficiadas: 128
MARÇO
3/3 Reunião do Grupo de Trabalho de

Compliance (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 42

5/3 Reunião Extraordinária do GT Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 113

11/3 Reunião Extraordinária da Comissão

de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 56

18/3 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 119

24/3 Reunião Jurídico Trabalhista (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 51
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24/3 Apresentação do Sistema Sammed

Através de plataforma on-line, o secretário executivo
substituto da CMED, Fernando Rêgo, e equipe apresentaram as novidades do sistema Sammed.
Número de pessoas beneficiadas: 231
25/3 Workshop: Mapa das Fiscalizações

Tributárias e Gestão do Passivo Fiscal
Este workshop teve por objetivo rever o processo administrativo fiscal desde o início do procedimento
de fiscalização até o seu encerramento. Ainda, considerando o momento econômico atual, também foi
abordado temas relacionados a falta de recolhimento de tributos e suas implicações penais e a transação tributária, como forma alternativa de solução
de conflito.
Abordou-se ainda demais questões internacionais como o cuidado no preenchimento de obrigações acessórias, considerando que essas podem ser
objeto troca de informações entre países e as medidas adotadas e discutidas no âmbito da OCDE que terão impacto no Brasil em relação à diminuição de litigiosidade.
Para a discussão destes importantes temas contamos com a participação de Conselheiros de Tribunais
Administrativos e experientes e renomados advogados especialistas em direito tributário e direito penal.
Número de pessoas beneficiadas: 14
30/3 Mesa Redonda – 6 meses após a entrada

em vigor da LGPD: conversa com a ANPD
sobre desafios e atualidades para a Indústria
Farmacêutica
Objetivo: Seis meses após a entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os desafios relacionados a adequação da Industria Farmacêutica Brasileira às novas exigências por ela veiculadas
permanecem atuais. Em particular, vários conceitos
e ferramentas previstas na lei carecem de regulamentação e/ou interpretação para que possam ser implementados com segurança jurídica e eficácia.
Nesse sentido, as questões e expectativas da indústria farmacêutica brasileira sobre o tema são inúmeras. Quais as tendências para a regulação dos dados
pessoais no Brasil? Como será a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD nos próximos anos? Quais serão os eixos prioritários da sua
ação? Como ela tratará as especificidades setoriais?
A mesa redonda, animada pelo advogado Fernando Santiago, reconhecido especialista em pro-

teção de dados pessoais aplicado ao setor de saúde,
visou iniciar um importante e necessário diálogo
setorial entre a Indústria Farmacêutica brasileira
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).
Número de pessoas beneficiadas: 195
ABRIL
5/4 Workshop: Novo PL de Licitações

e Contratações Públicas
Este workshop teve por objetivo a Apresentação e discussão entre os participantes do projeto de Nova Lei
de Licitações com foco nas alterações relevantes: (i)
para os procedimentos de contratação pública; (ii)
para os contratos com entidades da Administração
Pública; e (iii) que possam impactar especificamente
as empresas do setor.
Número de pessoas beneficiadas: 123
6/4 Reunião do Comitê Estratégico Jurídico

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 23

14/4 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 134

de empregados e incentivos fiscais em nível federal,
trilhando na sequência uma exposição sobre a jurisprudência atual sobre PIS e Cofins, encerrando o
dia com as novidades na apuração do ICMS, substituição tributária, redução dos incentivos de ICMS,
mapa dos incentivos de ICMS nos principais Estados
da Federação e alternativas para economia do ICMS
E 87 (ICMS DIFAL).
Número de pessoas beneficiadas: 40
22/4 Reunião do Grupo de Trabalho
de Compliance (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 13
28/4 Reunião Jurídico Trabalhista (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 34

29/4 Workshop: Compliance na Saúde:

Os principais pontos de alerta
Este workshop teve por objetivo o debate e as melhores práticas do mercado em relação ao tema, enfatizando as Red Flags do setor.
Número de pessoas beneficiadas: 67
MAIO
4/5 Reunião da Comissão de Economia (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 48

20/4 Seminário: Preço de Transferência –

Adaptação do Modelo Brasileiro às Regras
e Princípios da OCDE
Este seminário teve por objetivo a apresentação e
discussão com os participantes o tratamento atual
do assunto no Brasil, as regras e práticas da OCDE,
inclusive Base Erosion Profit Shifting (BEPS), e o impacto da migração buscada pelas autoridades tributárias brasileiras.
Número de pessoas beneficiadas: 85
22/4 Workshop: Atualização Tributária
na Indústria Farmacêutica
Este workshop teve por objetivo apresentar aos Associados do Sindusfarma as novidades legislativas
e jurisprudenciais na tributação da indústria farmacêutica, passando pelas novidades na tributação
aduaneira, câmbio, preços de transferência e incentivos fiscais na importação, para depois percorrer
sobre as novidades da tributação da renda, sobretudo receitas e despesas da pandemia, remuneração

10/5 Reunião Extraordinária do GT Tributos
(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 97
20/5 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos
(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 131
25/5 Reunião da Comissão de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 62
26/5 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico

Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 36

27/5 Workshop: Impactos da Pandemia nas

relações trabalhistas
Este workshop teve por objetivo a atualização sobre
as últimas medidas trabalhistas decorrentes da pandemia do novo coronavírus e debater seus reflexos,
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o debate de todos os impactos que a pandemia causou nas relações trabalhistas, efeitos prós e contras,
imediatos e a longo prazo.
Número de pessoas beneficiadas: 52
JUNHO
1/6 Reunião do Comitê Estratégico Jurídico

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 24

15/6 Live: Reflexos da LGPD no Direito do Trabalho

O objetivo desta live foi o de realizar uma exposição
abrangente sobre o tema para que os profissionais
de departamentos jurídicos, de RH, financeiro e correlatos consigam identificar os riscos para adotar as
medidas mais adequadas.
Número de pessoas beneficiadas: 75
17/6 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos
(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 122
24/6 Workshop: Direito Aduaneiro

e Classificação Fiscal de Mercadorias
Este workshop teve por objetivo rever as normas para
classificação fiscal de mercadorias e estudo de casos
práticos. Ainda, foi abordado as fases do processo de
despacho aduaneiro de importação, desde o licenciamento, quando aplicável, perante órgãos governamentais até a efetiva liberação e entrega da mercadoria ao importador. Atrelado a classificação e desembaraço da mercadoria também foi dedicado tempo ao estudo da possibilidade de Revisão Aduaneira
dos procedimentos realizados pela própria Receita
Federal. Por fim, foi analisado também os impactos
da RDC nº 28/2011 para as indústrias farmacêuticas.
Número de pessoas beneficiadas: 89
30/6 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico

Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 35
JULHO

14/7 Reunião da Comissão de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 57
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15/7 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 121
AGOSTO

3/8 Reunião do Comitê Estratégico Jurídico

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 23

4/8 Reunião Extraordinária da Comissão

de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 81

11/8 Workshop: GTINs nos Documentos Fiscais

Eletrônicos (NF-e e NFC-e).
Este workshop abordou o estado atual das legislações
relativas à obrigatoriedade do GTIN nas notas fiscais
e no Cadastro Centralizado de GTIN do Sefaz-RS.
Número de pessoas beneficiadas: 117
17/8 Reunião Extraordinária da Comissão

de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 64

19/8 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos
(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 142
25/8 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico
Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 56
26/8 Workshop: Reforma Trabalhista e a visão
do Judiciário.
O objetivo deste workshop foi recapitular temas importantes da Reforma Trabalhista e o seu reflexo prático no Judiciário.
Número de pessoas beneficiadas: 65
31/8 a 2/9 Fórum Terapias Avançadas

Diante do fato de que novas terapias avançadas, como
terapias genéticas e celulares, estão ocorrendo em todo
o mundo, o Sindusfarma acredita que é de suma importância incentivar o debate sobre essas novas tecnologias. Neste sentido, iniciou-se uma jornada em
2019, buscando trazer e disponibilizar estes tratamentos para os pacientes brasileiros.

Como continuidade do Fórum realizado em 2019,
no período de 31 de agosto a 2 de setembro de 2021, o
Sindusfarma, em parceria com a Interfarma, realizou um evento on-line: “Fórum de Terapias Avançadas: Gerando Valor na Jornada do Paciente e do Sistema de Saúde”, onde os principais atores do sistema
de saúde brasileiro, tais como: Ministério da Saúde,
Conitec, CMED, Anvisa, entre outros foram envolvidos nas discussões.
Foram discutidos temas com foco em registro, precificação e acesso de terapias avançadas, com a participação de 47 palestrantes.
Número de pessoas beneficiadas: 265
SETEMBRO
13 e 20/9 Workshop: Nova Lei de Licitações

e o Setor Farmacêutico
Este workshop teve por objetivo apresentar aos associados os principais aspectos da Nova Lei de Licitações – Lei Federal nº 14.133/2021, com foco em sua
aplicação no setor farmacêutico.
Número de pessoas beneficiadas: 60
15/9 Reunião da Comissão de Economia (on-line)

OUTUBRO
5/10 Reunião do Comitê Estratégico Jurídico
(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 22
14/10 Workshop: Compliance na saúde:

Os principais pontos de alerta II
Este workshop de atualização teve o objetivo de debater
as melhores práticas do mercado em relação ao tema.
Número de pessoas beneficiadas: 55
21/10 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 130

26/10 Grupo de Trabalho de Compliance (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 28

26/10 Reunião da Comissão de Economia (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 70
27/10 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico

Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 33

Número de pessoas beneficiadas: 81

22/9 Live: Gestão dos empregados afastados

por doença e a Contestação anual do FAP
O propósito desta live foi dar o conhecimento necessário para que os profissionais de departamentos jurídicos, RH, financeiro e demais áreas correlatas conseguissem identificar oportunidades de economia na
folha e, também, a mobilização em projetos relacionados com a Gestão de Afastados e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Número de pessoas beneficiadas: 50
23/9 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 137

23/9 Reunião da Comissão de Economia (on-line)

Número de pessoas beneficiadas: 60

29/9 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico
Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 40

NOVEMBRO
4/11 Mesa Redonda – 1 ano de LGPD – Balanço

e perspectivas para a Indústria Farmacêutica
Brasileira
Este evento teve por objetivo dar continuidade ao diálogo setorial com a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados Pessoais (ANPD). A mesma foi mediada pelo
advogado Fernando Santiago, PhD, reconhecido especialista em proteção de dados pessoais aplicado ao
setor de saúde, visando fazer um balanço de um ano
da entrada em vigor da LGPD e conhecer as perspectivas e expectativas da ANPD para a Industria Farmacêutica Brasileira.
Número de pessoas beneficiadas: 170

10/11 Webinar: Doações de Medicamentos –
Dificuldades, Aspectos Legais e Tributação
Este evento teve por objetivo discutir e buscar novas
propostas de encaminhamento para as questões que
se referem a este assunto, contando com a participação de especialistas e gestores dos processos que
compõem todas as etapas – da doação à tributação.
Número de pessoas beneficiadas: 140
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Grupo de Trabalho de Compliance

83 participantes

Comitê Estratégico Jurídico

114 participantes

Workshops

2.147 participantes

Resultados obtidos

Como descrito neste relatório, o ano de 2021 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 asso-

Número de pessoas beneficiadas

No ano de 2021 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 4.999
pessoas que estiveram presentes. O gráfico traz uma
comparação para o período de 2009 a 2021.
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 4.827
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 172
Total de Pessoas Beneficiadas: 4.999

Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos – Número Total de Participantes nos Eventos/Reuniões

4.999

Período: 2010 a 2021

3.640
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.949

2.618
2010

1.536

Ofício encaminhado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, solicitando prorrogação para o prazo de entrega da resposta à consulta realizada pelo Ministério da Saúde
sobre medicamentos presentes nas NCM’S “Outros”
do Capítulo 30, assim como dados referentes ao principal IFA do medicamento, com o objetivo de preservar a produção nacional de medicamentos, excluindo-os do alcance da Nota de Tributação para o Capítulo 30 (em resposta ao Ofício enviado, informaram
não haver prejuizo no encaminhamento da resposta
até o dia 30/3/21);
Ofício encaminhado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Ministério da Economia), solicitando que seja publicado nova Portaria Conjunta
para prorrogação da validade das Certidões de Regularidade Fiscal em vigor (CNDs, pelo prazo de noventa dias);
Ofício encaminhado à Sefaz – CAT, solicitando Pedido de alteração do § 7º do artigp 125 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, para fazer menção
expressa à entrega para Operador Logístico;
Ofício encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo do Estado de São Paulo, solicitando pedido de apoio para a edição de Resolução, pela Sefaz/
SP, visando autorizar a aplicação §1º artigo 327-J do
RICMS-SP/00 aos contribuintes que realizem operações com produtos farmacêuticos;
Ofício encaminhado à Coordenadoria da Administração Tributária – CAT – Secretaria da Fazenda
e Planejamento do Estado de São Paulo, solicitando
pedido de urgência na divulgação dos estabelecimen-

392 participantes

1.396

Ofícios elaborados em 2021

Jurídico Trabalhista

ciadas, 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.

1.311

Número de pessoas beneficiadas: 145

1.628 participantes

919

9/12 Grupo de Trabalho de Tributos (on-line)

Grupo de Trabalho de Tributos

1.187

DEZEMBRO

635 participantes

1.424

Trabalhista (on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 45

Comissão de Economia

1.060

24/11 Reunião do Grupo de Trabalho Jurídico

Grupos de trabalhos, comissões e workshops

852

(on-line)
Número de pessoas beneficiadas: 126

tos que fazem jus às isenções de ICMS e respectivos
percentuais, de que tratam os Decreto nº 65.717 e Decreto nº 65.718/21;
Ofício encaminhado à Secretaria de Advocacia da
Concorrência e Competitividade – SEAE – Ministério da Economia, com a Proposta de Redação para
a Resolução de que trata da Precificação de Medicamentos;
Ofício encaminhado à Coordenadoria da Administração Tributária – CAT – Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, solicitando pedido de alteração do RICMS/SP, para fazer
menção expressa à entrega para terceiros indicados
pelos órgãos da Administração Pública no formato
que vem sendo solicitado pelo Ministério da Saúde
e pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de
São Paulo (SES/SP);
Ofício encaminhado à Diretoria da Secretaria-Executiva do Confaz e Presidência da Comissão
Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, solicitando Pedido de alteração do Ajuste SINIEF nº
13, de 2013, para fazer menção expressa à entrega
para terceiros indicados pelos órgãos da Administração Pública;
Ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, solicitando pedido de alteração do
RICMS/PA, para fazer menção expressa à entrega
para terceiros indicados pelos órgãos da Administração Pública no formato que vem sendo solicitado pela SES/PA;
Ofício encaminhado à Coordenadoria da Administração Tributária – CAT – Secretaria da Fazenda
e Planejamento do Estado de São Paulo, solicitando
reforço ao pedido feito à Sefaz-SP para a edição de
Resolução, visando autorizar a extensão aos importadores, fabricantes e distribuidores de produtos
farmacêuticos do Estado de São Paulo, da prerrogativa de requerer, individualmente, a espécie de
regime especial descrita no §1º do artigo 327-J do
RICMS/00, conforme previsto no §2-A do mesmo
dispositivo;
Ofício encaminhado à Secretaria de Estado da
Saúde – Governo do Estado de São Paulo, recomendando para que a Secretaria de Estado da Saúde e sua
Autarquia, o Hospital das Clínicas-USP, informem
aos representantes do Governo Estadual, as dificuldades enfrentadas para implantação dos operadores logísticos.

Número de Participantes

18/11 Reunião do Grupo de Trabalho de Tributos

2018

2019

2020

2021

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

Comunicação
Gerente: Dan Gedankien

Apresentação

75 milhões de pessoas alcançadas. O novo recorde
de audiência do Sindusfarma nos veículos tradicionais, na internet e nas mídias sociais reafirmou o
prestígio da entidade e a eficácia de seus canais de
comunicação.
Nas mídias sociais, foram alcançados 1.370.048
pessoas, com um total de 95.750 seguidores nas plataformas 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
452 notícias e artigos – média de 8 reportagens por
semana -, divulgados na TV Globo, Folha de S.Paulo,
Valor Econômico, O Estado de S.Paulo, Rádio CBN,
O Globo, CNN Brasil, Rádio Bandeirantes, Correio
Braziliense, IstoÉ Dinheiro, UOL etc.
Os contatos regulares com jornalistas geraram
pautas e outro recorde histórico: 209 solicitações de
informação e entrevistas de órgãos de imprensa espalhados pelo país.
O Núcleo Digital, sistema integrado de gestão de
dados e comunicação da entidade, incorporou me-

lhorias operacionais e novas áreas, como RBIF-Inovação e Logística Reversa, dando continuidade à dinâmica de permanente ampliação de conteúdo em
todas as mídias e aprimoramento da prestação de
serviços oferecida aos associados.
Como parte de sua rotina de trabalho, a Gerência
publicou e editou diariamente o site e as demais plataformas digitais do Sindusfarma, o Clipping com a
seleção do noticiário de interesse do setor, além de
cobrir as ações da entidade, entre outras atividades.
A Gerência também deu suporte às demandas de
produção de conteúdo da Presidência Executiva, Diretorias e demais áreas de atuação da entidade.

Missão do departamento

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.

Objetivos

Divulgar as teses, análises e atividades do Sindusfarma para as empresas associadas, profissionais do
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LinkedIn

Instagram

5.720

2018

2019

Clipping da Indústria Farmacêutica
Seleção diária do noticiário de interesse da indústria
farmacêutica.

Site do Sindusfarma
Portal na internet, atualizado diariamente com notícias das ações da entidade, legislação etc.

• Periodicidade: Diária
• Nº de pessoas alcançadas: 17.166

• Periodicidade de atualização: Diária
• Nº de páginas visitadas: 2.061.517
• Nº de visitantes: 564.619

Facebook
• Nº total de alcance: 19.271
• Nº total de seguidores: 5.665
• Interações no Facebook: 4.322

YouTube
• Nº total de visualizações: 2.950
• Nº total de seguidores: 562
• Interações no YouTube: 71

Site Sindusfarma

Facebook

YouTube

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

8.570

7.448

2.755

613

1.249

80.953

Número Total de Seguidores – Período: 2016 a 2021

71.252

Número Total de Seguidores – Período: 2016 a 2021

48.579

Descrição das atividades

Instagram
• Nº total de alcance: 55.723
• Nº total de seguidores: 8.570
• Interações no Instagram: 20.027

32.400

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.

LinkedIn
• Nº total de alcance: 696.465
• Nº total de seguidores: 80.953
• Interações no LinkedIn: 19.586

16.175

Público-alvo

9.081

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.

2021

2020

Clipping da Indústria Farmacêutica

• Periodicidade: Semanal
• Nº de pessoas alcançadas: 16.804

2019

2021

2016

2017*

* Inclui dados do Vimeo
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Gerência Comunicação

2018*

2019

2020

95.750

84.727

59.746

39.975

21.273

17.356
2020

12.285

10.822
2018

Número Total de Seguidores – Período: 2016 a 2021

16.804

9.499

17.260
8.918

2017

Periodicidade de atualização: Diária
Nº total de alcance: 1.370.048
Nº total de seguidores: 95.750
Interações totais: 44.006
Audiência total de vídeos: 70.302

Mídias Sociais Sindusfarma

Número de Pessoas Alcançadas – Período: 2016 a 2021

2016

2016

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.
•
•
•
•
•

Newsletter Sindusfarma

2021

2017

2018

562
436

2021

2019

Reportagens e artigos publicados na Mídia
452 participações catalogadas do Sindusfarma – 8 notícias por semana, em média - em reportagens e artigos de importantes veículos de comunicação como
Valor Econômico, Folha de S.Paulo, TV Globo, O Estado de S.Paulo, CNN Brasil, O Globo, Rádio Bandeirantes, Correio Braziliense, Rádio CBN, UOL etc. O
público atingido foi de 72.157.607.
Consultas recebidas da Mídia
209 solicitações de informações e entrevistas de veículos de comunicação de todo o país. Entre os assuntos de interesse da Imprensa destacaram-se: fim das
isenções de ICMS de medicamentos em SP, falta de
insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus, abastecimento de anestésicos e relaxantes musculares, reajuste anual de preços de medicamentos,
suspensão temporária de patentes e as propostas de
reforma tributária, entre outros temas.

2017

98

190
2020

56

2.591

341.522

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

2021

2020

5.665

2021

Número Total de Seguidores – Período: 2017 a 2021

5.591

2020

5.257

2019

4.710

17.166

2018

Número Total de Seguidores – Período: 2016 a 2021

564.619

17.552

2017

17.456
9.499

2016

11.012

8.918

Número de Visitantes Únicos – Período: 2020 e 2021

3.789

Número de Pessoas Alcançadas – Período: 2016 a 2021

2018

2019

2020

2021

Resultados obtidos

O público de 72.157.607 alcançado pela divulgação de
452 reportagens e artigos catalogados em grandes veículos de comunicação do país e a audiência total de
3.431.565 na internet e nas mídias sociais demonstram que, em 2021, o Sindusfarma continuou a ocupar espaço relevante na mídia tradicional e nos canais
digitais. Na “web”, o número de seguidores cresceu
13% em relação ao ano anterior. A postagem de vídeos
gerou 70.302 visualizações.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº. de pessoas beneficiadas de forma gratuita: 677.535
Total de Pessoas Beneficiadas: 677.535
Audiência total: 75.589.172

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

95

Setor farmacêutico tem alta
em receita, mas segue com
margens pressionadas
Valor Pro, 21/07/2021

Sindusfarma entra na
Justiça para tentar reverter
fim da isenção de ICMS
Rádio BandNews FM, 04/01/2021

Lupa premia as melhores
campanhas do marketing
farmacêutico
Rádio Bandeirantes, 26/11/2021

The PharmaLetter (Reino Unido), 23/07/2021

96

Gerência Comunicação
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Inteligência e Business Support

Apresentação

E

m 2021 a Gerência de Inteligência e Business Support elaborou programas de capacitação que
vão de encontro as necessidades mais urgentes
da Indústria, o marketing digital é e continuará sendo após a pandemia uma questão de sobrevivência
competitiva para a Indústria Farmacêutica, pensando nisso desenvolvemos os seguintes eventos:
Curso: Jornada de Marketing Digital Essencial
Um programa compacto de 50 horas com aulas virtuais digitais ao vivo e gravadas, professores de primeira linha do mundo digital com conteúdos customizados para o mundo Farma.
Curso: Digital Farma 360 º
Um curso com tudo que um gestor da indústria farmacêutica precisa saber para ser parte ativa no processo de transformação digital, num curso rápido e
direcionado.
Estruturado como um planejamento de marketing
digital de ponta a ponta, o Digital Farma 360º começa apresentando as tendências e inovações do mercado, passa pelos principais pontos de um planejamento digital como inbound, marketing de influência e
Business Intelligence, fechando com um esqueleto
prático para a criação de um planejamento completo.
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Gerência Inteligência e Business Support

O Digital Farma 360º tem como foco capacitar gestores e tomadores de decisão da indústria farmacêutica para que eles tenham a capacidade e a independência para:
Contratar profissionais e fornecedores, ler relatórios de performance e resultados, participar de definições estratégicas e tomadas de decisão e projetar
caminhos de inovação na indústria.
Dentre as atividades da área de Acesso podemos
destacar:
De março a junho aconteceu os cursos – Acesso de
Medicamentos e Farmacoeconomia no Sistema de
Saúde Brasileiro.
No mês de maio realizamos o curso Gestão do Plano de Saúde Empresarial em tempos de pandemia –
do reajuste ao redesenho do benefício
No fim de junho realizamos o Fórum Excelência na
Gestão de Planos de Saúde Empresariais Construindo
pontes para uma Sistema mais sustentável.
Em setembro/outubro realizamos o curso Desenvolvimento e capacitação de equipes de campo de
acesso – Um curso para treinadores e gestores
Em outubro e novembro realizamos o workshop
online: Acesso a mercados institucionais: Um overview para profissionais de marketing e outras áreas

Em relação a nossa maior o Premiação o Prêmio
Lupa de Ouro também organizado pela Gerência de
Inteligência e Business Support conseguimos excelentes resultados com uma ótima adesão dos associados ao concurso alcançando o número recorde de
357 inscrições na premiação.
A premiação em formato híbrido também foi muito bem aceita pelos associados com um número expressivo de mais de 480 participantes e uma ótima
avaliação pós-evento.
Fábio Moreira
Consultor da Gerência de Inteligência e Business Support

Missão do departamento

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.

Objetivos

• 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.

Público-alvo

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.

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

99

Descrição das atividades
JANEIRO
12/01 Conselho Consultivo GIBS

Objetivos da reunião: Apresentação do plano de formação em Marketing Digital; Highlights do PES e outras áreas; Discussão: Lacunas, áreas de necessidades
não cobertas; Pesquisas 2021; Discussão Pesquisas,
outras ações e projetos de interesse dos associados.
Número de participantes: 14

MARÇO

Essencial
Um programa compacto de 50 horas, com aulas virtuais digitais – ao vivo e gravadas -, professores de
primeira linha do mundo digital e conteúdo customizado para o mundo farmacêutico.
Número de pessoas beneficiadas: 15

05/03 Curso: Acesso de Medicamentos e
Farmacoeconomia no Sistema de Saúde Brasileiro
O principal objetivo deste curso é o de formar profissionais aptos a atuarem na área de Acesso com habilidades para elaborarem ou colaborarem com estratégias, dossiês, ações táticas etc. Secundariamente,
o curso também tem por objetivo proporcionar uma
visão abrangente do sistema de saúde brasileiro com
ênfase nas áreas de Acesso, Farmacoeconomia e Acesso, para profissionais de Marketing que necessitem
ou desejem entender os processos dessas áreas.
Número de pessoas beneficiadas: 47

28/01 Fórum: Apresentação da 4ª edição

10/03 Pesquisa: Benchmarking Coronavírus –

18/01 Curso: Jornada de Marketing Digital

do Performance Farmacêutica
O objetivo deste fórum foi apresentar um panorama
geral do Mercado Farmacêutico (panorama econômico do mercado, aplicação de GDPR para pesquisa de
marketing e transformação digital nas grandes empresas) e de apresentar os resultados da Pesquisa Nacional de Performance Farmacêutica, junto as diversas especialidades médicas com amostragem nacional,
na qual cada especialista mapeou o ranking espontâneo de diferentes laboratórios. Diversos parâmetros
foram avaliados, tais como; inovação, visitação médica, ações de marketing, proximidade, entre outros.
Número de pessoas beneficiadas: 223
28/01 Pesquisa de Imagem dos Laboratórios

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.
Nesta edição aproveitamos também para abordar um
bloco com perguntas relacionadas a performance do
laboratório em ações digitais como qualidade das visitas remotas, eventos digitais e de modo geral quais
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os melhores laboratórios em ações de marketing digital na percepção dos médicos.
Foram 16 especialidades médicas diferentes com
amostra total de 650 médicos.

Gerência Inteligência e Business Support

Retomada das atividades presenciais
Esta pesquisa teve como objetivo realizar um benchmarking com os associados da entidade sobre o planejamento das companhias em relação a retomada da
visitação presencial pelas equipes de vendas e a retomada do trabalho presencial nos escritórios. Tivemos
uma ótima adesão com 33 empresas participantes.
12/03 Pesquisa de satisfação das Indústrias

Farmacêuticas em relação aos provedores
de informação: Close-up e IQVIA 2020
A Pesquisa de Satisfação das Indústrias Farmacêuticas em relação aos provedores de informação: Close-up e IQVIA é uma pesquisa anônima que tem o objetivo de identificar a percepção das Indústrias Farmacêuticas sobre a qualidade, pontualidade e suporte
destes provedores em relação as auditorias de informações de mercado, levando aos provedores os elogios, críticas e sugestões de melhoria da Indústria de
forma agregada. Tivemos uma excelente adesão com
33 laboratórios participantes representando 22% do
mercado em faturamento.
15/03 Pesquisa: Incentivos em tempos

de pandemia – 2ª Edição
Esta pesquisa teve como objetivo realizar um benchmarking entre as indústrias para conhecer como
as empresas têm planejado o processo de incentivos
e premiação da força de vendas para o ano de 2021 e

permitir aos participantes obter informações importantes, como: Qual o planejamento da Indústria em
relação ao mix de visitação remota x presencial em
2021; Quais os ajustes nos planos de incentivos estão
sendo feitos pelas companhias em 2021 e Quais os drivers de produtividade mais utilizados nos planos de
incentivos. Tivemos uma boa adesão com 24 laboratórios participantes.
17/03 Pesquisa: Benchmarking equipes

de campo 2021
Esta pesquisa tem o objetivo de criar parâmetros de
comparação sobre os principais indicadores de tamanho e efetividade das Forças de Vendas, tais como:
tamanhos e estruturas das equipes; painel médico
por linha promocional e demais tipos de target, como
farmácias, hospitais, entre outros; KPIs de produtividade das equipes, por exemplo: média de visita/dia,
cobertura de painel, dias em campo etc.
Alguns highlights da pesquisa de 2021:
• Os 13 laboratórios que participaram da pesquisa
no ano de 2019 apresentaram redução de 1% de representantes em 2021;
• A média de visitas médicas presenciais por dia se
manteve em 9;
• A meta de cobertura de painel está, em média, em
90%;
• As equipes possuem, em média, 10 representantes
por GD;
• Nesta edição realizada em 2021 a pesquisa teve 30
laboratórios participantes, que somados representam 37% de cobertura do mercado e alcançam 7.624
representantes.
23/03 Pesquisa: Novas Políticas para uso
de WhatsApp e a Indústria Farmacêutica.
Esta pesquisa teve o objetivo de realizar um benchmarking sobre as práticas dos laboratórios em relação às
políticas para o uso do WhatsApp no relacionamento
com médicos e profissionais de saúde. Tivemos uma
boa adesão com 34 laboratórios participantes.
ABRIL
01/04 Pesquisa: Entrega de amostras grátis em

tempos de pandemia.
Esta pesquisa teve o objetivo de obter um benchmarking dos laboratórios em relação a algumas das mudanças na entrega de amostras grátis em razão da
pandemia. A pesquisa forneceu informações impor-

tantes aos nossos associados, respondendo questões
como: Qual o cenário atual? Quais as formas mais
utilizadas para entrega de amostras grátis? Houve
redução no total de amostras grátis devido a pandemia? Tivemos uma boa adesão com 28 laboratórios
participantes.
15/04 Grupo de Trabalho Área Médica
Objetivos da reunião: Definir a periodicidade / dias /
horários das reuniões; definição de linhas de trabalho e forma de atuação (convidados externos, criação de grupos de trabalho menores por tema etc.) e
próximos passos.
Número de pessoas beneficiadas: 10
16/04 Grupo de Trabalho de Incentivos
e Premiação da Força de Vendas
Objetivos da reunião: Incentivos e Produtividade em
tempos de Pandemia.
Número de pessoas beneficiadas: 12
20/04 Grupo de Trabalho Acesso e Saúde

Suplementar
Objetivos da reunião: Definir a periodicidade / dias
/ horários das reuniões; introdução; definição de linhas de trabalho e forma de atuação.
Número de pessoas beneficiadas: 12

29/04 Conselho Consultivo GIBS

Objetivos da reunião: Prêmio Lupa de Ouro 2021; Cronograma; Categorias previstas; Critérios de avaliação; Proposta curso de Trademarketing; Atualização
sobre o Curso de Marketing Digital para Consultor /
Rep Multicanal – O novo modelo; Agenda do Fórum
Expectativas 2021/2022.
Número de pessoas beneficiadas: 16
MAIO
10/05 Grupo de Trabalho de Treinamento e RH

Objetivos da reunião: Pesquisa Panorama do Treinamento Farma 2020/2021.
Número de pessoas beneficiadas: 8
11/05 Pesquisa: Panorama do Treinamento na

Força de Vendas 2021
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. Por isso, criamos
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esta versão específica para o Panorama da Força de
Vendas das Indústrias Farmacêuticas, que servirá de
base para seu planejamento e evidenciará/sustentará
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.
Abaixo encontre alguns highlights da pesquisa do ano
de 2021:
• R$ 6.459,60 em investimento em T&D por colaborador (por ano) em média
• 42% do investimento em T&D tem como foco as
lideranças
• 67 horas de T&D por colaborador (por ano) em
média
• 94% das empresas utilizam EAD / e-learning
Em 2021, a pesquisa teve 17 laboratórios participantes, que somados representam 23% de cobertura
do mercado, alcançando um total de 8.659 profissionais da Força de Vendas envolvidos.
19/05 Pesquisa: Benchmarking Coronavírus –

Retomada das atividades presenciais
O Sindusfarma realizou este benchmarking com as
empresas associadas com o objetivo de traçar um panorama atualizado sobre a retomada da visitação presencial das equipes de venda e do trabalho presencial,
tendo em vista as diferentes fases de restrição/flexibilização de circulação de pessoas em locais públicos. A pesquisa foi disparada aos associados dia 3 de
maio de 2021 e teve prazo para resposta até 7 de maio
de 2021, portanto os dados contidos nela refletem o
retrato obtido neste período. Tivemos uma boa adesão com 29 empresas participantes.
20/05 Grupo de Trabalho Área Médica

JUNHO
07/06 Pesquisa: Boas Práticas de Remuneração

e Benefícios
Nesta pesquisa, foram levantados valores médios, mínimos e máximos de vários benefícios tais como: Valor
de Vale Alimentação, Assistência Médica, disponibilidade de veículos etc. Nesta edição tivemos uma excelente adesão com 32 laboratórios associados participantes que representam 42% do mercado em faturamento.
09/06 Grupo de Trabalho Área Médica

Objetivos da reunião: discussão de projetos de Mentoria/Workshop e debate sobre os próximos passos.
Número de pessoas beneficiadas: 09
10/06 Pesquisa: Estruturas de Marketing

e Business Support 2021
Esta pesquisa teve como finalidade conhecer as Estruturas de Marketing e Business Support das Indústrias
Farmacêuticas no Brasil. É uma pesquisa aberta que
possibilita aos associados realizarem um Benchmarking de sua estrutura com o mercado. Para padronizarmos a pesquisa, nesta edição solicitamos a todos participantes que informassem as estruturas das
áreas de: Marketing, Inteligência de Mercado, Produtividade e Efetividade, Administração de Vendas,
Treinamento de Vendas, Suporte ao Paciente/Programa de Fidelidade, Eventos e Digital. Nesta edição
tivemos uma ótima adesão com 22 laboratórios participantes, que representam aproximadamente 29%
do mercado em faturamento.

Objetivos da reunião: apresentação realizada por Hélio
Miranda sobre a evolução da Função do MSL e apresentação de Lucas Goeddert abordando o tema: Perfil
Organizacional e de gerenciamento de times de MSLs.
Número de pessoas beneficiadas: 09

22/06 Grupo de Trabalho Acesso e Saúde
Suplementar
Objetivos da reunião: Update desafios CMED; Projeto Educacional VBHC; discussão e próximos passos.
Número de pessoas beneficiadas: 11

27/05 Gestão do Plano de Saúde Empresarial

23/06 Grupo de Trabalho de Incentivos

em Tempos de Pandemia
Os temas abordados tiveram como objetivo deixar
os gestores mais próximos dos termos e conceitos
necessários para uma boa relação com operadoras,
corretores e outros fornecedores desta cadeia, contribuindo também para a melhor estruturação de
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planos de ação e reduções de custos na administração do benefício.
Número de pessoas beneficiadas: 11

Gerência Inteligência e Business Support

e Premiação da Força de Vendas
Objetivos da reunião: Gestão de Performance: A importância e desafios de ser justo; Agenda: Pesquisa de
Incentivo 2021 – Ajustes e decisões sobre a nova onda
-, e Gestão de Performance.
Número de participantes: 10

24/06 Fórum Excelência na Gestão de Planos

de Saúde Empresariais
A sustentabilidade do sistema de saúde suplementar
é um desafio cada vez maior. Contração do mercado,
aumentos de custos, poucos incentivos para o uso racional dos recursos contribuem para tornar cada vez
mais difícil expandir o acesso dos brasileiros à saúde no sistema privado. A solução certamente não é
fácil, por isso requer a colaboração de todos os envolvidos. Se para as operadoras a sustentabilidade
é uma pré-condição de existência, para a indústria
ela é condição necessária para que os pacientes possam ter acesso às novas terapias. As empresas contratantes querem cada vez mais serviços de qualidade
a custos administráveis e podem contribuir não somente na gestão da Saúde Corporativa, mas também
no envolvimento/empoderamento dos trabalhadores. O objetivo do fórum foi o de promover o debate
e a disseminação das melhores práticas entre todos
os players envolvidos na saúde corporativa. O evento foi elaborado com objetivo de promover o debate,
disseminar os melhores modelos de negócio, e manter abertos os canais de comunicação com os vários
players envolvidos na saúde corporativa, seja através
de projetos, grupos de trabalho ou outra modalidade
de engajamento. Este evento foi uma oportunidade
única de conhecer diferentes experiências e as melhores práticas que vem sendo desenvolvidas em prol
da sustentabilidade do sistema de saúde corporativo.
Número de pessoas beneficiadas: 90
30/06 Fórum Expectativas 2022

Este fórum forneceu aos executivos da indústria parâmetros para auxiliar no planejamento 2022, 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: 251
30/06 Pesquisa Benchmarking de Expectativas

da Indústria Farmacêutica
Esta pesquisa destinou-se a medir o consenso da indústria com relação a parâmetros de planejamento
para 2022, tais como, aumento de preços, inflação,
crescimento de mercado, entre outros. Nosso objetivo
foi o de ter um número adicional e alternativo ao dos
institutos de pesquisa que pudesse auxiliar nas nego-

ciações de orçamento e planejamento anual. Em 2021,
a pesquisa alcançou 31 laboratórios participantes.
AGOSTO
24/08 Grupo de Trabalho Acesso e Saúde

Suplementar
Objetivos da reunião: Updates Projeto VBHC; Modelos Inovadores de Financiamento / Compartilhamento de Risco; Discussão e próximos passos.
Número de pessoas beneficiadas: 13
05/08 Grupo de Trabalho de Treinamento e RH

Objetivos da reunião: Tema: Liderança de equipes
de treinamento, os desafios atuais e futuros. Como
planejar o treinamento neste momento com pouca
previsibilidade; Como transformar a área de treinamento em estratégica e deixar de apagar incêndio;
Como conseguir apoio dos stakeholders para aprovar
o budget de treinamento; Como aumentar a efetividade na implementação do programa de treinamento
e atingir alta performance com o ROI?
Número de pessoas beneficiadas: 8
16/08 Curso: Trade Marketing Farma

O curso tem o objetivo de promover a troca de experiências entre indústria e varejo, sobre as melhores
práticas do trade marketing no setor farmacêutico, visando otimizar resultados e aproveitar oportunidades.
Número de pessoas beneficiadas: 26
SETEMBRO
09/09 Grupo de Trabalho Área Médica

Objetivos da reunião: Atualizações sobre o curso de
MLS e Agenda 2022.
Número de pessoas beneficiadas: 09

09/09 Pesquisa: Transformação Digital 2021

Em um mundo de acesso ilimitado à informação e de
múltiplos canais de comunicação, as empresas farmacêuticas terão que desenvolver os recursos para
antecipar ou reagir rapidamente a essas novas fontes de evidência e permanecer a principal fonte de
autoridade no desempenho de seus produtos. Esta
pesquisa tem como finalidade entender como o tema
Marketing na Era Digital é abordado dentro dos laboratórios da Indústria Farmacêutica, qual a fotografia
atual, o que vem mudando com a pandemia de Covid-19 e quais as perspectivas de mudanças que fica-
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rão após a crise. A pesquisa permitiu aos associados
participantes ter informações importantes sobre: Tamanho das Estruturas dedicadas ao Marketing Digital; Quais ações são realizadas pela Indústria; Quais
as principais plataformas que estão sendo utilizadas;
Informações e indicadores detalhados sobre: E-mails
marketing, Webcasts, Portais Médicos e Visitas virtuais. Na edição 2021, a pesquisa teve 32 laboratórios
participantes, que somados representam 42% do mercado em faturamento.
28/09 Curso: Desenvolvimento e Capacitação
de Equipes de Campo de Acesso
Este curso tem o objetivo de capacitar o participante
a atuar estrategicamente na construção de soluções
de treinamento que gerem valor ao negócio e prepare os profissionais que atuarão em Acesso. O participante irá conhecer quais as competências, habilidades e atitudes que os stakeholders deste mercado
esperam encontrar em um profissional de Acesso.
Ele será capaz de desenvolver e criar treinamentos
e dinâmicas com o foco no melhor resultado possível, realizando atividades e gerando conteúdos mais
assertivos e eficazes.
Número de pessoas beneficiadas: 23
OUTUBRO
04/10 Pesquisa Salarial Sindusfarma 2021

A Pesquisa Salarial Sindusfarma é um projeto discutido e aprovado pelo 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. Trata-se 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. Na edição 2021 desta pesquisa,
tivemos uma excelente adesão, com 22 laboratórios
participantes, que representam 29% do mercado em
faturamento.
04/10 Curso: Digital Farma 360º
Tudo que um gestor da indústria farmacêutica precisa saber para ser parte ativa no processo de transformação digital, num curso rápido e direcionado.
Estruturado como um planejamento de marketing
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Gerência Inteligência e Business Support

digital de ponta a ponta, o curso Digital Farma 360º
começa apresentando as tendências e inovações do
mercado, passa pelos principais pontos de um planejamento digital como inbound, marketing de influência e Business Intelligence, fechando com um
esqueleto prático para a criação de um planejamento completo. O curso Digital Farma 360º tem como
foco capacitar gestores e tomadores de decisão da
indústria farmacêutica para que eles tenham a capacidade e a independência para: contratar profissionais e fornecedores; ler relatórios de performance
e resultados; participar de definições estratégicas e
tomadas de decisão; e projetar caminhos de inovação na indústria.
Número de pessoas beneficiadas: 24
13/10 Grupo de Trabalho Área Médica

Objetivos da reunião: Atualizações sobre o curso de
MSL; Proposta de agenda do GT – 2022.
Número de pessoas beneficiadas: 08

20/10 Grupo de Trabalho Acesso e Saúde
Suplementar
Objetivos da reunião: Updates Projeto e Apresentação sobre a Medida Provisória nº 1067.
Número de pessoas beneficiadas: 10
29/10 Workshop: Dossiê CONITEC:
desafios e aprendizados
Em 2021, a Conitec completou 10 anos. O processo técnico em si não passou por mudanças neste período,
mas o dia a dia da submissão, avaliação, discussão e
decisão dos processos trouxe uma rica experiência
para todos que dentro de suas funções participam
deste processo. Como objetivo de ampliar o grau de
conhecimento de seus associados, o Sindusfarma traz
uma análise, discussão e propostas de atuação sobre
os pontos mais críticos observados nas submissões
feitas à Conitec.
Número de pessoas beneficiadas: 61
NOVEMBRO
23/11 Workshop: Redefinindo o papel do MSL

em um mundo em transformação
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 cientí-

ficas destas empresas. A tarefa básica desempenhada por este grupo refere-se à difusão e discussão de
conceitos científicos junto aos médicos e profissionais de saúde, sendo um dos requisitos básicos para
esta função a formação em áreas científicas relacionadas à saúde. Sua presença é mencionada a partir
de meados da década de sessenta nos EUA, sendo que
sua diferença básica, em relação às atividades desempenhadas por propagandistas, consiste na não realização de promoção de medicamentos. Recentemente nota-se, localmente, um aumento significativo no
número de MSLs, principalmente nas empresas que
comercializam produtos com foco em oncologia, medicina intensiva, neurologia e doenças raras entre outras. Isto decorre da sofisticação e carga de informações científicas atreladas aos novos medicamentos
que têm como objetivo a sua utilização por prescritores altamente especializados. Nestes casos a promoção de medicamentos realizada de forma massiva perde espaço para a abordagem científica em razão de métodos de detecção tratamento mais assertivos e da diferenciação de pacientes com diagnósticos
iniciais similares. Deste modo, o participante terá
ainda a oportunidade de conhecer e discutir as características, desafios, utilidade e aplicabilidade dos
MSLs no momento atual da indústria farmacêutica,
assim como sua inserção no ambiente empresarial,
ampliando assim suas competências nas demais áreas
relacionadas ao negócio industrial farmacêutico.
Número de pessoas beneficiadas: 28
26/11 Workshop: Acesso a Mercados
Institucionais: um overview para profissionais
de marketing e outras áreas
O gerente de produto ou profissional de marketing
envolvido com produtos para mercados institucionais precisa entender que acesso pode significar a diferença entre sucesso ou fracasso do seu produto. O
mercado institucional é extremamente complexo e
dinâmico, por isso é necessário planejar com a devida
antecedência as ações para obter o engajamento dos
pagadores. Essa preparação passa pela elaboração de
estratégias alinhadas com equipe de acesso, realização de estudos, preparação de planos táticos, target
e segmentação dos players desse mercado institucional, além de outras atividades construídas em sinergia com a equipe de acesso. É fundamental o conhecimento de conceitos básicos da área de acesso para
que o profissional de marketing seja mais efetivo na
elaboração e execução das estratégias de marketing

junto aos pagadores. O objetivo desse curso visa ampliar os horizontes do profissional de marketing através de conceitos teóricos e práticos da área de acesso, favorecendo uma maior interação entre a área de
marketing e acesso.
Número de pessoas beneficiadas: 17
DEZEMBRO
17/12 Pesquisa Premiação da Força de Vendas
O objetivo da realização desta pesquisa é o de entender como estão estruturados e governados os programas de incentivos para Força de Vendas e Gerentes de
Contas atualmente na indústria farmacêutica. Na edição 2021 da pesquisa, houve adesão de 31 laboratórios.

Resultados obtidos

Ao longo do ano a Gerência de Inteligência e Business
Support ganhou muito em dinamismo nas vertentes
elencadas nos objetivos acima, a saber:
• Realizamos 27 eventos, entre fóruns e cursos todos
eles com grande participação e muito bem avaliados pelos participantes.
• No total 1.449 pessoas participaram dos nossos
eventos.
• Realizamos 15 pesquisas em áreas de interesse dos
associados.
• 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.
Foi criado um grupo de trabalho da área médica
para debater os temas pertinentes à área.

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: 724
Nº. de pessoas beneficiadas de forma não gratuita: 725
Total de Pessoas Beneficiadas: 1.449
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Relações Sindicais Trabalhistas
Gerente: Arnaldo Pedace

Apresentação

N

este relatório vocês irão encontrar as principais ações e atividades desenvolvidas pela
Área Sindical Trabalhista durante o ano
de 2021 como: Palestras; Reuniões Plenárias, Workshops, Negociações Coletivas de Trabalho, Seminários de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho,
Prêmios Bumerangue e GST.
A chegada de 2022 vem com uma expectativa muito maior que aquela de 2021, isto porque os dois últimos anos não foram nada fáceis, ou seja, para ser risco do calendário. A pandemia do SARS-CoV-2 deixou
um rastro de destruição na economia global e uma
das sequelas, sem dúvidas, é a inflação, que cresce
em vários países, inclusive no Brasil. Podemos afirmar que 2021 foi todo voltado para o enfrentamento da Covid-19. Com a chegada da vacina, a vacinação trouxe um alento para a retomada da economia.
Dois fatos também marcaram 2021: a tensão política
entre os poderes da República e a criação da CPI para
investigar a gestão da doença, que foi palco de discussões acirradas. Nessa linha do tempo o Sindusfarma acompanhou todas as medidas trabalhistas
anunciadas pelo governo para a redução do impacto
da pandemia da Covid-19, no dia-a-dia das empresas associadas.
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Gerência Relações Sindicais Trabalhistas

Na Área Trabalhista destacamos as principais medidas em 2021, para dar o suporte necessário aos nossos associados:
1 – Portaria nº 1.809/2021 da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho de 18/02/2021, que altera o
anexo da Portaria nº 604/2019, que estabelece as atividades autorizadas para trabalhos aos domingos e
feriados. O item 30 dessa portaria foi ampliado para
medicamentos, insumos farmacêuticos e vacinas.
2 – Medidas Provisórias de 28.04.2021 – D.O.U.: (i)
Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021, que
“Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
complementares para o enfrentamento das consequências de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de 60 dias; (ii) Medida Provisória nº 1.046, de 27 de abril de 2021, que
“Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)”, tem sua vigência prorrogada pelo período
de 60 dias.

3 – Portaria SEPRT nº 4.334/2021 (DOU 19/04/2021)
que dispõe sobre o procedimento e as informações
para a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
pelo eSocial. A CAT será cadastrada exclusivamente
em meio eletrônico pelo eSocial, na forma estabelecida no Manual de Orientação do eSocial (MOS), disponível na Internet, a partir da obrigatoriedade do
evento S-2210 nos casos e particularidades explicitadas na referida Portaria.
4 – Portaria SEPEC/ME nº 4.089, de 22 de junho
de 2021, do Ministério da Economia, que autoriza de
forma excepcional, a execução das atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem profissional na modalidade à distância, até 31 de dezembro de 2021.
5 – Portaria nº 6.100, de 28 de maio de 2021, do Ministério da Economia, com a finalidade de editar normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício Emergencial de que trata a Medida Provisória
nº 1.045, de 27 de abril de 2021. A Portaria estabelece
as hipóteses de concessão do benefício emergencial de
manutenção do emprego e da renda, a forma de cálculo, o processo administrativo aplicável, bem como as
hipóteses de cessação e devolução do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda.

6 – Lei nº 14.151 de 12 de maio de 2021, que dispõe
sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. De acordo com a lei, a
empregada gestante ficará à disposição em seu domicílio para exercer suas atividades por meio do trabalho remoto.
7 – Ofício Circular SEI nº 2398/2021/ME – Ministério da Economia de 23.06.2021, que dispõe sobre as
Medidas Provisórias n.º 1.045 e nº 1.046, ambas de 27
de abril de 2021, em relação aos contratos de Aprendizagem Profissional.
8 – Medida Provisória n° 1.058/2021 de 28.07.2021,
que altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério do Trabalho e Previdência.
De acordo com o texto, o Ministério será formado
por até 4 Secretarias que terão como áreas de competência: I – Previdência e previdência complementar;
II – política e diretrizes para a geração de emprego e
renda e de apoio ao trabalhador; e para a modernização das relações de trabalho; III – fiscalização do
trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; IV – política salarial e regulação profissional;
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V – intermediação de mão de obra, formação e desenvolvimento profissional; VI – segurança e saúde
no trabalho; VII – registro sindical.
9 – Portaria MTP nº 620, de 1º de novembro de
2021, que expressamente proíbe o empregador de
exigir do trabalhador na sua contratação ou na manutenção do emprego qualquer documento discriminatório e, em especial, comprovante de vacinação, além de outros, tais como certidão negativa de
reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização
ou a estado de gravidez.
10 – Nota Técnica do GT COVID-19 nº 05/2021 do
Ministério Público do Trabalho – MPT de 05.11.2021,
que trata sobre cobertura vacinal como fator de proteção coletiva e de respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras no meio ambiente do trabalho. O MPT orienta que os empregadores procedam à exigência da comprovação de
vacinação de seus trabalhadores e trabalhadoras
(observados o esquema vacinal aplicável e o cronograma vigente) e de quaisquer outras pessoas (como
prestadores de serviços, estagiários etc.), como condição para ingresso no meio ambiente laboral, ressalvados os casos em que a recusa do trabalhador
seja devidamente justificada, mediante declaração
médica fundamentada em contraindicação vacinal
descrita na bula do imunizante.
11 – Decreto nº 10.854 de 10 de novembro de 2021,
que regulamenta as disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de
Consolidação, Simplificação e Desburocratização de
Normas Trabalhistas Infralegais e o Prêmio Nacional Trabalhista, além de alterar o Decreto nº 9.580,
de 22 de novembro de 2018. O Decreto consolida em
um único normativo 15 atos que tratam de diversos
temas trabalhistas: Carteira de Trabalho, Aprendizagem, Gratificação de Natal, Programa de Alimentação do Trabalhador, Registro Eletrônico de Ponto,
Registro Sindical, Registro Profissional e questões ligadas à fiscalização das normas de proteção ao trabalho e de saúde e segurança no trabalho, entre outros.
Ainda, está sendo instituído o Programa Permanente
de Consolidação, Simplificação e Desburocratização
de Normas Trabalhistas Infralegais, que abrangerá
iniciativas de revisão, compilação e consolidação de
normas trabalhistas infralegais com vistas a promover a conformidade às normas trabalhistas infralegais, dentre outros objetivos.
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12 – Criação do Prêmio Nacional Trabalhista, com
a finalidade de estimular a pesquisa nas áreas de direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho, economia do trabalho, auditoria-fiscal do trabalho, além
de temas correlatos a serem estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
O GT Diversidade no seu primeiro ano trabalhou
temas como a importância da empresa diversa, troca de boas práticas, implementação de ações afirmativas, a importância para a economia e desenvolvimento humano, diversidade nas organizações e muito aprendizado e troca de conhecimentos.
Não podemos deixar de mencionar as negociações
coletivas de trabalho realizadas durante 2021, quando foram discutidas somente as cláusulas econômicas das respectivas convenções vigentes referentes
à Fetquim/CUT, Fequimfar/Força Sindical, Sinfar
(Farmacêuticos) e Propagandistas (Sinprovesp, FIP
e Feprovenone), esse fato se deve pelo agravamento da pandemia (Covid-19), com a consequente crise
sanitária sem precedentes e impactando a economia
brasileira de forma dramática.
Na área de Saúde e Segurança no Trabalho, esta
Gerência trabalha juntamente com a Fiesp nas Revisões das NRs: NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; NR 07 – Programa
de Controle Médico e Saúde Ocupacional e; NR 09 –
Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a
Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.
Os referidos anexos entram em vigor em 03 de janeiro de 2022, conjuntamente com as novas NR 01 –
Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, NR 05 – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes, NR 07 – Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional e NR 09 – Avaliação e Controle
das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.
No eSocial foi publicada no dia 10 de maio de 2021,
a Nota Orientativa nº S-1.0 – 04/2021, a qual trouxe
mudanças no prazo para envio dos eventos S-2220 –
Monitoramento da Saúde do Trabalhador e S-2240 –
Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos, contudo não houve alteração no início da obrigatoriedade da 4ª fase, estabelecida na Portaria Conjunta Nº 76, de 22 de outubro de 2020. As empresas
do grupo 1 podem enviar os eventos S-2220 e S-2240 a
partir de 08/06/2021, sendo que o prazo de 15/10/2021
é o prazo máximo para o envio das informações que
ocorrerem de 08/06/2021 até 30/09/2021.

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 2021.
Conquistas – Em 2012, a Fiesp premiou o Sindusfarma com o 3º lugar na categoria Responsabilidade
Socioambiental, com o projeto Pacto de Inclusão de
Pessoas com Deficiência, realizado pela Gerência de
Relações Sindicais Trabalhistas; em 2016 com o 1°
lugar no Prêmio Melhores Práticas Sindicais com a
prática “Conciliação Voluntária de Divergências”,
realizado pela Gerência de Relações Sindicais Trabalhistas.
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: 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 2021 fundamentam-se na recuperação
da crise causada pela pandemia provocada pela Covid-19, apontam para um cenário difícil devido à redução da demanda agregada, provocada pela alta
dos juros e pelas incertezas em relação à situação
política do país e das contas públicas.
Sabemos que é um caminho difícil para retomada aos patamares da economia como antes da pandemia, mas é importante apostar na recuperação
com otimismo.
O ano de 2021 foi sem dúvida desafiador em todos
os sentidos, as incertezas quanto ao futuro do trabalho, o medo do inimigo invisível e qual o caminho
a tomar para vencer esses desafios que parecem intransponíveis. Esse inimigo invisível só será vencido

com a união de esforços de todos e o que levaremos
de legado positivo de tudo isso é a adaptabilidade,
em qualquer que seja o contexto, e a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender.
Em tempos de Covid-19, a pergunta que não quer
calar é: como será o amanhã? De uma coisa nós temos certeza: nada será como antes. A pandemia
trouxe profundas transformações em um curto espaço de tempo, no modo de vida e nos costumes.
Vivemos sem dúvida a maior mudança presenciada por esta geração e uma nova experiência social.

Missão do departamento

Fazer com que as negociações coletivas ocorram de
forma satisfatória para as empresas. Realizar reuniões mensais para os grupos de trabalho com a finalidade de analisar e discutir questões que dizem
respeito à legislação trabalhista, tornando acessíveis
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.

Objetivos

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 EPIs defeituosos, bem como
conscientizar os colaboradores da importância do
uso desses equipamentos; acompanhar as alterações nas normas regulamentadoras do Ministério
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do Trabalho e Emprego e demais regulamentações
pertinentes.
O GT Diversidade tem como objetivo: apoiar as
empresas na implementação de ações em prol da diversidade, desenvolvendo estratégias e uma cultura
inclusiva no ambiente de trabalho.
Este GT é destinado a todos os profissionais, que
tenham o interesse de apoiar a inclusão e a tolerância com as multiplicidades culturais.

Público-alvo

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

Descrição das atividades
FEVEREIRO
03/02 Reunião Administração de Pessoal –

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Pontos que foram discutidos e explicados na reunião:
Governo do Estado de São Paulo Requalifica o Plano
SP para controle do Covid-19; Carnaval – 2021, Negociações coletivas 2021; Salário-Mínimo e teto de benefícios do INSS.
Número de pessoas beneficiadas: 23
11/02 Reunião GT GFARH

A primeira Reunião do Grupo de Trabalho GFARH
teve como objetivo apresentar o case “Gamificação de
Missão, Visão e Valores”, da empresa Supera.
Número de pessoas beneficiadas: 32
23/02 Reunião GT Diversidade

Pontos que foram discutidos e explicados na reunião: Calendário de reuniões 2021; Definição dos nomes dos coordenadores dos subgrupos – (5 pilares:
Gerações, Gênero, LGBTQ+, Raça e PCD); Definição
do nome do coordenador geral; Espaço para comentários do grupo.
Número de pessoas beneficiadas: 15
MARÇO
02/03 Reunião com GT de RH

Esta reunião teve como finalidade reunir alguns participantes do grupo de RH da indústria farmacêutica para tratativas de Negociação Coletiva 2021/2022
Número de pessoas beneficiadas: 55
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11/03 FIP x Sinprovesp

Nesta reunião, a equipe de relações sindicais trabalhistas se reuniu com os sindicatos FIP e Sinprovesp
para tratativas de Negociação coletiva 2021/2022

15/03 Feprovenone
Nesta reunião, a equipe de relações sindicais trabalhistas se reuniu com o sindicato Feprovenone para
tratativas de Negociação Coletiva 2021/2022
Número de pessoas beneficiadas: *
25/05 Workshop GST

O enfoque deste evento foi discutir vulnerabilidades
e oportunidades do trabalho na modalidade home-office e apresentar boas práticas implementadas pelos associados.
Número de pessoas beneficiadas: 32
ABRIL

Assinatura das Convenções Coletivas
de Trabalho – 2021
Fetquim (CUT) E Fequimfar
Em 13/04/21, o Sindusfarma firmou o Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 dos sindicatos
Fetquim e Fequimfar. A data de vigência do acordo
é 1º de abril.
Para os profissionais filiados à Fetquim/CUT e
Fequimfar/Força, o índice de reajuste será de 6,94%,
com teto de R$ 8.800,00.
A Convenção Coletiva tem as seguintes bases:
• Reajuste salarial: 6,94% para os salários. Teto de
R$ 8.800,00. Acima desse valor, fixo de R$ 610,72.
Salário normativo:
• Para empresas com até 100 empregados: R$ 1.719,37
• Para empresas a partir de 101 empregados: R$
1.930,98
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$ 266,00.
• Para empresas acima de 101 empregados: R$
400,00.

Faixa de reembolso de medicamentos:
• Faixa item a – Para salários até R$ 2.705,77 – 80%
do valor da nota fiscal até o limite mensal de
compra;
• Faixa item b – Para salários de R$ 2705,78 até R$
4.366,41 – 50% do valor da nota fiscal até o limite
mensal de compra;
• Faixa item c – Para salários acima de R$ 4.366,42
– 30% do valor da nota fiscal até o limite mensal
de compra;
• Para salários acima de R$ 8.275,49 o limite do subsídio será o valor fixo de R$ 2.482,64.

12/04 e 14/04 Workshop Comunicação Eficaz em

Sinprovesp, FIP (Federação Interestadual dos
Propagandistas) e Feprovenone
O Sindusfarma firmou com o Sinprovesp e a FIP,
no dia 13/04/21, a Convenção Coletiva de Trabalho
2021/2022 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 6,94%, com teto de
R$ 7.900,00
A Convenção Coletiva tem as seguintes bases:

14/04 Reunião GST

• Reajuste salarial: 6,94% para os salários até R$
7.900,00. Acima desse valor, fixo de R$ 548,26.
• Salário normativo: R$ 2.241,07
• Participação nos lucros e resultados: R$ 1.836,00
• Auxílio creche: R$ 427,76
• Reembolso de quilometragem: R$ 0,95
• Reembolso refeição: R$ 50,00
• Despesa com comunicação:R$ 103,00
Sinfar (Farmacêuticos)
Em 13/04/21, o Sindusfarma firmou o Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 com o SINFAR. A data de vigência do acordo é 1º de abril. Para
os profissionais farmacêuticos, o índice de reajuste
será de 6,94%, com teto de R$ 8.800,00.
A Convenção Coletiva tem as seguintes bases:
Reajuste salarial
• Salários de até R$ 8.800,00: 6,94%
• Salários acima de R$ 8.800,00: R$ 610,72 (aumento fixo)
• Responsabilidade técnica: R$ 2.831,77
• Corresponsabilidade técnica: R$ 1.982,83

Ambiente Virtual
Neste workshop um dos principais pontos foi o de
analisar as mudanças que estão ocorrendo nos processos de comunicações decorrentes da evolução
tecnológica.
Número de pessoas beneficiadas: 21
13/04 Reunião GT GFARH

Nesta reunião foi apresentado o case de sucesso da
empresa Amgen sobre recrutamento interno.
Número de pessoas beneficiadas: 21

Esta reunião teve como objetivo a discussão da NR01
- A Nova NR 01 e a quebra de paradigma da visão de
SST e Calendário eSocial SST 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 28

20/04 Workshop gratuito: A Experiência

Mundial com as Vacinas e Vacinação e Recusa
à Vacina Pode Gerar Dispensa por Justa Causa
Nesta workshop foram discutidos: a experiencia
mundial com as vacinas/vacinação e recusa à vacina pode gerar dispensa por justa causa, com a apresentação de Marco Antonio Stephano, médico veterinário e especialista em imunologia pela Organização Mundial de Saúde, e os advogados: Adelmo do
Vale Souza Leão, Ana Paula de Oliveira Souza e Sandra Martinez Nunez.
Número de pessoas beneficiadas: 33
27/04 Reunião GT de Diversidade

Nesta reunião foram apresentados os subgrupos e definido o nome do Coordenador Geral.
Número de pessoas beneficiadas: 10
MAIO
13/05 Reunião Administração de Pessoal,

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foram discutidos: Resultado das Negociações Coletiva de Trabalho – 2021 – 2023; MP –
1045 de 27.04.2021; MP – 1046 de 27.04.2021; Portaria
nº 4.334 de 15.04.2021, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; Portaria SEPRT/ME n° 1.295, de
2 de fevereiro de 2021.
Número de pessoas beneficiadas: 23
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JUNHO
09/06 Reunião GFARH

Nesta reunião foi discutido o case de sucesso sobre
Processos Seletivos Digitais da empresa Servimex.
Número de pessoas beneficiadas: 14
10/06 Reunião Administração de Pessoal,

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foram discutidos: Plano de Priorização de Vacinação; Lei 14.151 de 12 de maio de 2021; Lei
14.158 de 02 de junho de 2021; Portaria SEPRT/ME nº
6.399/2021; Plano São Paulo.
Número de pessoas beneficiadas: 31

Coronavírus – Covid-19 – Incentivo à Vacinação
Número de pessoas beneficiadas: 12
31/08 Reunião GT Diversidade

Nesta reunião foi apresentado o subgrupo Raça; Ação
Civil Pública/Diversidade; Qual o Status do projeto
diversidade na sua empresa?.
Número de pessoas beneficiadas: 10
SETEMBRO
09/09 Reunião Administração de Pessoal,

“Proteção respiratória com 3M”
O objetivo deste evento foi esclarecer dúvidas com
relação aos cuidados essenciais para Proteção Respiratória.
Número de pessoas beneficiadas: 30

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foram discutidos o resultado da pesquisa sobre o retorno das atividades; Vacinação compulsória/Recusa do Empregado; LGPD e os dados vacinais; Projeto de Lei nº 2.058/21 – Gestantes – Trabalho
remoto; Medida Provisória nº 1.045/2021 – Minirreforma Trabalhista.
Número de pessoas beneficiadas: 28

30/06 Reunião GT Diversidade

16/09 e 23/09 Workshop Remuneração Estratégica

15/06 e 22/06 Workshop Segurança do Trabalho

Nesta reunião foram discutidos: “Que histórias nos
contaram sobre “Raça Negra”?; Contexto atual: O
empoderamento negro; Inclusão da Diversidade Racial nas Organizações; Mitos e meritocracia Equidade, ainda que tarde; A importância para a economia
e desenvolvimento humano.
Número de pessoas beneficiadas: 15
JULHO
15/07 Reunião Administração de Pessoal,

Legislação Trabalhista e Previdenciária
e Workshop
Nesta reunião foi discutido os Contratos de Aprendizagem Profissional à luz da Fiscalização do Trabalho.
Número de pessoas beneficiadas: 28
AGOSTO

17/08 Reunião Administração de Pessoal,

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foram discutidos: Retorno as atividades; MP – 1058/2021; Atualidades Sindicais Trabalhistas; Previsão do INPC para as negociações coletivas
– 2022; Prêmio Sindusfarma.
Número de pessoas beneficiadas: 41
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O intuito deste evento foi fazer com que os participantes obtivessem conhecimentos sobre o que é, como
aplicar e as melhores práticas de Remuneração Estratégica na sua companhia e/ou negócio.
Número de pessoas beneficiadas: 15
22/09 Na noite do dia 22, a partir das 19h, foi realiza-

do a cerimônia on-line dos Prêmios Bumerangue e
Excelência em GST. O evento foi transmitido a partir
de um estúdio instalado na Casa Petra, em São Paulo
(SP). Projetos em nove categorias foram destacados
no evento comandado pela apresentadora e locutora Patrícia Paes.
28/09 Workshop Assédio Moral – Atualização
e Cuidados (Gratuito)
Nesta reunião foram discutidos: Histórico do Assédio Moral; Andamento do Projeto de Lei na Câmara
e Senado Federal; O que é Assédio Moral e o que não
é!; Diferença entre Assédio Moral e Dano Moral; Principais Vítimas do Assédio Moral; Os diversos Tipos
de Assédio e como ele se apresenta; Casos Reais para
discussão; A repercussão do Assédio Moral na saúde
dos Colaboradores; Cuidados a serem adotados para
evitar Prejuízos Financeiros e à Imagem da Empresa;
Ações Preventivas recomendadas.
Número de pessoas beneficiadas: 28

28/09 Workshop gratuito espaços confinados

– Foco em soluções para trabalhos em espaços
confinados que envolvam trabalho em altura – 3M
O objetivo deste evento foi esclarecer dúvidas e reciclar conceitos básicos sobre o trabalho em espaços
confinados, avaliando seus riscos e as medidas preventivas necessárias.
Número de pessoas beneficiadas: 16
29/09 e 30/09 Workshop: Formação de Gestores

em Relações Sindicais Patronais
Esta inédita e exclusiva formação capacitou os participantes na sua atuação como elemento-chave para
obtenção do sucesso nas negociações sindicais e com
empregados.
Número de pessoas beneficiadas: 12

NOVEMBRO
17/11 Reunião Administração de Pessoal,

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foi discutido sobre a Vacinação; Portaria MPT nº 620 de 1° de novembro de 2021;
Nota Técnica do GT Covid-19 n° 05/2021 – Ministério Público do Trabalho; Índices Econômicos;
Negociação CEAG – 10 – data base novembro; Resolução 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Número de pessoas beneficiadas: 63
DEZEMBRO

Esta reunião teve como objetivo a assinatura do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho – Pandemia Coronavírus – Covid-19.

06/12 Reunião GST – Plenária “Impactos das
Novas NRs ”
Nesta reunião foram discutidos: os impactos da nova
NR-05; Discussão sobre os impactos das novas NRs:
NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, NR 09 – Avaliação e Controle das
Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos
e Biológicos e NR-17 – Ergonomia.
Número de pessoas beneficiadas: 40

15/10 Reunião Administração de Pessoal,

08/12 Reunião GFARH

OUTUBRO
08/10 Fetquim x Fequimfar

Legislação Trabalhista e Previdenciária
Nesta reunião foram discutidas a Retomada das atividades em escritórios/Força de Vendas; Termo Aditivo à CCT – Incentivo à Vacinação – Covid-19; Portaria Interministerial MTP/ME Nº 2 DE 10/09/2021
– Fator Acidentário de Prevenção – FAP; Portaria nº
313/2021, do Ministério do Trabalho e Previdência
(DOU de 23/09/21; Dispensa de PCD – Pandemia Tabela de Índices;
Número de pessoas beneficiadas: 39
19/10 Reunião GST – Trabalhos em altura – Foco

em soluções para trabalhos rotineiros
Esta reunião teve como objetivo principal esclarecer
dúvidas, e reciclar conceitos básicos sobre o trabalho
em altura, avaliando seus riscos e as medidas preventivas necessárias.
Número de pessoas beneficiadas: 16
25, 26 e 27/10 Curso: Desafio para Líderes (2ª turma)

– O objetivo do curso foi analisar os impactos e as novas exigências decorrentes da pandemia do Covid-19
para os Líderes Organizacionais e refletir.
Número de pessoas beneficiadas: 06

Nesta reunião tivemos a contribuição muito especial
de duas empresas ganhadoras do Prêmio Bumerangue 2021. A Giovanna, da empresa Libbs, e a Vanessa,
da empresa Sanofi, que compartilharam com todos
os presentes detalhes dos projetos que as levaram a
garantir o 1º lugar.
Número de pessoas beneficiadas: 18
15 ou 16/12 Reunião GT Diversidade

Nesta reunião foi apresentado as ações para 2022 e
ESG e COP26.
Número de pessoas beneficiadas: 12
Pesquisas–Rápidas 2021: Para melhor conhecimento
da realidade do setor na área de recursos humanos e
saúde e segurança do trabalho, realizamos durante
todo o ano de 2021 pesquisas-rápidas, sobre as políticas adotadas pelas empresas associadas.
Relacionamos abaixo alguns temas pesquisados
do total de pesquisas realizadas: 97
1. Crise Hídrica
2. Home Office
3. Testagem de Covid-19
4. Retorno ao trabalho
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5. Trabalho de gestantes na pandemia.
6. Assinatura eletrônica
7. Modelo Híbrido
Grupos de trabalhos e comissões
Nome

Nº de
Participantes

Administração de Pessoal, Legislação
Trabalhista e Previdenciária

276

GST

158

GFARH

85

Diversidade

62

Resultados obtidos

As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas
para o período 2021/2022, 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 de Produtos Farmacêuticos do Norte Nordeste), abrangeram apenas das
cláusulas econômicas, esse fato se deve pelo agravamento da pandemia (Covid-19), com a consequente
crise sanitária sem precedentes e impactando a economia brasileira de forma dramática. Todas foram
assinadas com sucesso.
Posteriormente foi confeccionado o Manual de
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 contendo todas as convenções assinadas com os respectivos
sindicatos de trabalhadores.
Realizados no decorrer do ano de 2021 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 50 boletins informativos aos associados com atualizações e novidades das áreas trabalhistas, sindical, previdenciária e de saúde e segurança do trabalho.
O PES – Programa Educacional Sindusfarma, todos
os cursos oferecidos pelo SINDUSFARMA aos associados, foram adaptados para plataformas virtuais,
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em razão da pandemia – Covid-19. Realizamos 4 cursos com a nova tecnologia.
Realizamos 6 encontros em 2021 com os grupos:
GST, GFARH e Administração de Pessoal, com especialistas para esclarecer dúvidas e levar conhecimentos referentes aos seguintes temas:
1. A experiência mundial com as vacinas e vacinação
e Recusa à vacina pode gerar dispensa por justa
causa;
2. Perspectivas e Expectativas em relação à Covid-19;
3. Inclusão da Diversidade Racial com Equidade;
4. Atualidades Sindicais Trabalhistas;
5. Assédio Moral – Atualização e cuidados;
6. Espaços Confinados – Foco em soluções para trabalhos em espaços confinados que envolvam trabalho em altura.
Em março o Sindusfarma celebrou 18 acordos coletivos para manutenção das datas dos feriados antecipados de 2021 e 2022, conforme Decreto nº 60.131
de 18 de março de 2021, que determinou a antecipação dos seguintes feriados: Corpus Christi (3 de junho 2021 e 03 de junho de 2022), Consciência Negra
(20 de novembro 2021 e 20 de novembro de 2022) e
o aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro
de 2022) para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de
abril de 2021.
Em julho lançamos o Manual Trabalho à Distância do Sindusfarma. A pandemia acelerou uma mudança que seria inevitável com as novas tecnologias,
mas que no Brasil levaria mais tempo.
Atento ao cenário de pandemia e seus desdobramentos e à nova realidade das relações de trabalho,
o Sindusfarma desenvolveu o “Manual para o gestor de boas práticas em trabalho à distância”. A obra
compartilha orientações e dicas importantes para
profissionais e gestores, a fim de manter a produtividade, o bem-estar e a segurança nas rotinas no
novo cenário de trabalho remoto.
Em agosto lançamos o Guia do Sindusfarma
do Retorno do Trabalho Remoto para o Trabalho
Presencial. O Sindusfarma vem acompanhando o
cenário atual imposto pela pandemia de SARS-CoV-2, bem como a evolução da vacinação, com a
consequente redução significativa de novos casos
de internações. Diante disso, elaboramos orientações para a retomada de trabalho presencial de forma segura.

Em julho realizamos a 14ª. Edição dos Jogos Sindusfarma de forma virtual, visando o bem-estar físico e mental dos colaboradores das indústrias farmacêuticas por meio da prática de esportes, a disputada contou com 11 modalidades esportivas, agrupadas em três partes: Física, Habilidades e E-Games. Para competir, os atletas das empresas inscritas enviaram um vídeo, com até 1 minuto de duração, demonstrado a realização, de forma individual,
da modalidade esportiva escolhida e obedecendo
as normas de distanciamento social impostas pela
pandemia. Segue as Modalidades Esportivas on-line
que movimentaram a edição desse ano: Abdominal
Remador; Arremesso; CS:GO; Embaixadinha com
bola; Embaixadinha com rolo de papel; FIFA; Flexão de Braços; Global Challenge; PES; Poker; Prancha; Xadrez.
Em setembro realizamos a 10ª. Edição do Prêmio
Bumerangue e a 11ª. Edição do Prêmio GST, as melhores empresas da cadeia farmacêutica em Treinamento, Desenvolvimento Profissional, Recrutamento e Seleção e Excelência em Gestão de Saúde e
Segurança do Trabalho, foram agraciadas com os
prêmios Bumerangue e Excelência em GST
Em outubro o Sindusfarma firmou acordo pioneiro com os sindicatos de trabalhadores das indústrias de produtos farmacêuticos, pelo qual as empresas se comprometem a incentivar e promover
ações de esclarecimento sobre os benefícios e a importância da imunização individual e coletiva contra a Covid-19, além de oferecer um ambiente saudável e seguro para seus colaboradores no contexto
da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2. O objetivo é garantir a saúde coletiva e orientar o retorno às
atividades presenciais, nesse sentido, as empresas
poderão exigir de seus trabalhadores que apresentem o comprovante de vacinação. O comprovante de
vacinação também poderá ser solicitado nas contratações promovidas durante a pandemia. Celebrado
com Fequimfar, Fetquim, Sinfar, FIP, Feprovenone
e Sinprovesp nesta sexta-feira (8), o acordo aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência até
31 de março de 2023.
O GT – Diversidade, criado em agosto de 2020,
realizou ao longo de 2021 ações visando estimular
a troca de experiências entres as empresas associadas, dessa forma detalhamos abaixo as atividades
desenvolvidas:

• Realização de 10 reuniões do grupo de trabalho ao
longo do ano de 2021;
• Consolidação de espaço para troca de boas práticas de diversidade entre as empresas, realizada em
100% (cem por cento) das reuniões mencionadas;
• Constatação das empresas com práticas internas mais avançadas às mais iniciais, propiciando muito aprendizado e troca de experiências e
conhecimentos;
• Criação de um plano Plurianual nos meses de fevereiro e março de 2021, que foi estruturado e desenhado com o crononograma detalhado abaixo:
– 2021 – Comprometimento com a causa e letramento do pilar racial;
– 2022 – Foco voltado a ações de educação;
– 2023 – Foco voltado às ações afirmativas.
• Revisão do plano e definição da elaboração de
uma “timeline” de sugestão bianual para o letramento racial.
Em outubro realizamos um workshop sobre diversidade e inclusão envolvendo 4 pilares: raça, gênero,
LGBTQIA+ e PCD, propiciando o debate e as discussões sobre as condutas discriminatórias no ambiente de trabalho, o respeito à diversidade e o dever de
inclusão.
Participação no Grupo de Estudos de Temas Sindicais da Fiesp, destacamos os principais temas tratados: Discussão quanto à possibilidade e viabilidade
de assembleias e reuniões virtuais até a edição de leis
que regularam o tema (14.010/20 e 14.030/20); Tecnologia viabilizando a vida associativa (reuniões e assembleias virtuais); Portaria nº 1.809 de 18.02.2021
(D.O.U.) do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que “Altera o Anexo da Portaria SEPRT nº 604, de 18 de junho de 2019”
que, por sua vez, “Dispõe sobre a autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados civis e
religiosos a que se refere o artigo 68, parágrafo único, da CLT.”
Desenvolvemos e realizamos em 2021 uma pesquisa salarial específica para o nosso setor. Trata-se
de 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 22 empresas.
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Participação em reuniões sobre a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, que regula as atividades de
tratamentos de dados pessoais. Essa lei entrar entrou
em vigor no dia 27 de agosto de 2020 e irá afetar todos
os setores da economia, a Saúde será uma das mais
impactadas.
A OAB elaborou um Guia sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é contribuir com
o desenvolvimento de uma cultura de privacidade e
proteção de dados em nosso país.
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS
Nº de Pessoas Beneficiadas de Forma Gratuita: 642
Nº de Pessoas Beneficiadas de Forma Não Gratuita: 54
Total de Pessoas Beneficiadas: 696

Sindicatos de Propagandistas que
assinaram convenção coletiva de
trabalho com o Sindusfarma em 2021

NORTE

• SINPROFAR – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Estado do Pará.

NORDESTE

• SINDVEN – Sindicato dos trabalhadores, 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.
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• SINPROVEMA – Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Maranhão.
• SINVENPRO – Sindicato dos Empregados Vendedores de 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,
Propagandistas-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 – PESINDIPROVEPE- Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 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 Produtos Farmacêuticos 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.
• FETQUIM – Federação dos Trabalhadores do
Ramo Químicos da CUT do Estado de São Paulo.
• Sindicato dos Químicos Unificados Regional Campinas.
• Sindicato dos Trabalhadores Ind. Qu. Far. PLASEXPL ABR FER LUB Osasco Cotia.

• Sindicato Trabalhadores Inds. Quim. Petr. Farm.
Tint. e Vern. Plast. Res. Sint. Expl. e Sim. do ABCD
Maua Ribeirao Pires Rio Gde Serra.
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Jundiaí e Região.
• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas e Farmacêuticas de São José dos
Campos e Região.
• Federacão Trab. Ind. Quim. e Farmacêuticas Est.
São Paulo.
• SINDALCO – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Fabricação
de Álcool, Etanol, Bioetanol e Biocombustível de
Araçatuba e Região-SP.

CENTRO-OESTE

• 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)

SUDESTE

• SINDPOUSO – 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 Farmacêuticos das Cidades de Belo Ho-

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

117

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

118

rizonte, 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, Presidente Prudente e Região.
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.
SINPROAR – SP – Sindicato dos Representantes,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e
Vendedores das Indústrias Farmaceuticas de Araraquara e Região.
SINPROVAM – SP – Sindicato dos Representantes, Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores das Indústrias Farmacêuticas
de Americana.
SINDIPROPAGA – MG – Sindicato dos Propagandistas de Muriaé sin MURIAÉ.
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CENTRO-OESTE

• 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.

•

•

SUL

• SINPRONORP – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte, Noroeste e Oeste
do Paraná.
• SINPROJUN – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos de Jundiaí e Região.
• SINPROFAR RG – RS – Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do
Rio Grande do Sul.
• SINPROPAF – RS – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas Vendedores, Vendedores e Consultores de Vendas de Produtos Farmaceuticos de Passo Fundo RS.
• SINPROVECXS – RS – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos do Município de Caxias
do Sul.
• SINPROVEM – RS – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Consultores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos das Missões / RS.
• SINPROVESMA – RS – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Vendedores,
Cobradores e Consultores de Vendas de Produtos
Farmacêuticos do Município de Santa Maria – RS.
• SINDICATOS FILIADOS À FEPROVENONE – Federação dos Sindicatos de Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Norte e Nordeste.

•

•

dutos Farmacêuticos no Comércio Atacadista de
Drogas.
SINDIPROFASE – 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.
SINPROSB – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos do Sudoeste da Bahia.
SINDPROFARDF – Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Pro-

•

•

•

•

dutos 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.
SINPROVENFS – BA – Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos de Feira de Santana e Juazeiro – Bahia.

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 Pro-
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Programa Educacional
Sindusfarma

Apresentação

O

Sindusfarma entende os investimentos na disseminação do conhecimento como a base do desenvolvimento da indústria farmacêutica e tem
consciência de que o processo de aprimoramento profissional faz parte da sua missão.
Neste contexto, desenvolve um plano de 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 continuada, em parceria com diversas instituições de ensino.
Em fevereiro de 2021, Fábio Moreira assumiu a coordenação do Programa Educacional Sindusfarma.
Médico com pós-graduação em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde (FGV-SP), pós-graduação em
Comunicação Organizacional e Relações Públicas (ECA-USP), Mestrado em Saúde Pública (Deakin University/
Austrália) e MBA Gestão em Saúde (INSPER).
Profissional com mais de 25 anos de experiência na
área da saúde, com atuação em diversos segmentos da
indústria da saúde, como por exemplo em gestão médico-hospitalar em operadoras de saúde e gestão de unidades
de negócio na indústria farmacêutica. Atualmente atua
como consultor Sindusfarma e professor MBA FIA/USP.
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O que é o PES?

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.

Objetivos

Desenvolver os futuros dirigentes e líderes, além de
contribuir com o aprimoramente profissional de seus
colaboradores, agregando valor e competitividade às
empresas através da transmissão do conhecimento e
da troca de experiências de seus profissionais.
Áreas de atuação:
• Acesso, Marketing e Vendas;
• Jurídico e Compliance;
• Negócios e Finanças;
• Operações Técnicas;
• Recursos Humanos;
• Regulatório.
Em 2021 realizamos um total de 73 cursos, tivemos
um total de 11.400 participações.
Realizamos novos cursos na grade de 2021, sendo eles:
• Workshop: Dossiê CONITEC: desafios e aprendizados – Presencial e Online
• Curso Digital Farma 360 º
• Workshop: Redefinindo o papel do MSL em um
mundo em transformação
• Workshop: Aplicação prática do gerenciamento
do Ciclo de Vida do produto
• Workshop para Fornecedores: Tratamento de Desvios e Não Conformidades / CAPA
• Webinar: Doações de Medicamentos – Dificuldades, Aspectos Legais, Tributação e Oportunidades.
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Programa Educacional Sindusfarma

Destaques
OUTUBRO
29/10 Workshop Híbrido: Dossiê CONITEC:

desafios e aprendizados
Em outubro de 2021, realizamso o Workshop Dossiê
CONITEC: desafios e aprendizados.
Teve como uma das palestrantes a ex-presidente da
Conitec Dra. Clarice Petramale, o curso “Dossiê CONITEC: Teoria e Simulação Prática”, nos dias 29/10;
5 e 19/11, foi o primeiro evento do PES em formato híbrido, com participação presencial no auditório da
entidade e também on-line.
O curso promoveu a discussão sobre os pontos críticos na elaboração de um dossiê técnico científico
que deve ser submetido à apreciação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
único de Saúde (Conitec).
O curso foi ministrado por:
• Ana Buehler, Gerente Estratégica de Acesso ao
Mercado e HEOR na Novartis Oncologia
• Clarice Petramale, ex-presidente da Conitec
• Gabriela Tannus, sócia sênior da AXIA.BIO Life
Sciences International
• Marcela Amaral, farmacêutica e especialista em
economia e avaliação de tecnologias em saúde
Com o objetivo de conferir mais dinamismo e
aproximar os temas debatidos do dia a dia, o workshop contou com uma parte prática, uma simulação de uma Plenária da Conitec, permitindo aos participantes compreender a importância dos pontos debatidos em sala de aula no processo decisório.
O evento foi destinado aos profissionais das áreas
de Acesso; Health Economics and Outcomes Research (HEOR); e Relações Governamentais das indústrias farmacêuticas.
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Encontro fala de felicidade,
gestão do stress
e dos ciclos de vida

C

om palestras sobre felicidade, gestão do
stress e dos ciclos de vida, o tradicional Encontro promovido pelo Sindusfarma há 24
anos reuniu assistentes, secretárias e secretários de
empresas da cadeia farmacêutica em evento on-line
realizado no dia 29 de setembro de 2021, para comemorar o Dia da Secretária.
Cerca de 150 profissionais participaram, com grande repercussão.
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“Obrigada por tudo. Palestras fantásticas”. Izabel Ramos, da Amgen.

“Quanta inspiração! Manhã maravilhosa! Obrigada
pelo belo presente!”. Adriana Ruta, da Besins Healthcare.
“Parabéns a todo time Sindusfarma! Sempre se superando e fazendo tudo com tanto carinho, mesmo
desde o ano passado on-line. Que no próximo ano
possamos estar juntos presencialmente”. Thais Tamura, da Sanofi.

“Parabéns aos organizadores do evento por conseguirem manter todos com atenção e na escolha de um
evento on-line. Obrigada Sindusfarma, superando as
expectativas. Até colegas de outras funções assistiram as palestras!”. Suzi Alcântara, do Butantan.

Apontada como referência no tema “Felicidade”,
a atriz e escritora Bruna Lombardi foi uma das palestrantes do encontro e ensinou aos profissionais como
buscar o prazer de forma simples, em situações do dia
a dia, com boa energia e sem tantas cobranças psicológicas. “Olhe-se com amor. Fale com você mesma
amorosamente. Essa pequena diferença é o gatilho

que te impulsiona para um novo caminho. Você não
tem ideia de quanta coisa boa você consegue alcançar
se você estiver bem com você mesmo. Porque quando
não estamos bem com a gente mesmo, criamos um
desgaste permanente”, disse.
Ao longo da manhã, as profissionais assistiram
também uma exposição sobre “Gestão do Stress”,
com a especialista em visibilidade, presença executiva e Jogo Político Corporativo para mulheres em
cargos de liderança, Karinna Forlenza. Ela exemplificou a importância de dizer ‘sim ’para se colocar em
primeiro lugar, fazer pausas, praticar atividades físicas ou relaxantes e de como ter conexões com outras
mulheres contribuem para um ritmo de vida mais
tranquilo e sem culpa.
Na sequência, o Casal Produtividade, formado por
Rafael e Carolina Medeiros, autores do livro “Gestão
do Tempo para Mulheres Ocupadas”, promoveram
um bate-papo sobre o Método Mulher Plena: direção
do tempo para mulheres ocupadas. Eles ressaltaram
a importância de dividir tarefas e de gerenciar a coragem em dizer ‘não’, pois quem quer fazer tudo ao
mesmo tempo, não faz nada. Além de dar dicas de
como gerir os ciclos da vida para aquilo que é realmente importante para cada um, colocando sempre
o autocuidado como uma das prioridades.

Bruna Lombardi
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Jogos Sindusfarma
Edição virtual dos
Jogos Sindusfarma
destaca 26 campeões
em 12 modalidades

C

om 26 campeões e 270 atletas participantes
em cinco semanas de competições, a edição
virtual dos Jogos Sindusfarma 2021 realizou-se em agosto e setembro. Foram disputadas 12 modalidades, agrupadas em três categorias: Física, Habilidades e E-Games.
Os esportistas enviaram vídeos e somaram mais
de 1.400 embaixadinhas com bola, 1.339 abdominais,
1.104 flexões de braços, 90 arremessos e 81 embaixadinhas com rolo de papel, além de se enfrentarem nos
torneios de e-games.
Para competir, os atletas enviaram vídeos, com até
1 minuto de duração, demonstrado a realização, de
forma individual, da modalidade esportiva escolhida, obedecendo as normas de distanciamento social
impostas pela pandemia.

Jogos Sindusfarma 2021
Física
Abdominal Remador
Flexão de Braços
Prancha (Ponte Ventral)
Habilidade
Embaixadinha com bola
Embaixadinha com rolo de papel
Global Challenge (toque e manchete voleibol)
Arremesso de 3 pontos
E-Games
Xadrez
Poker
CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive)
FIFA
PES
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Prêmio Sindusfarma
de Qualidade
Melhores fornecedores da
indústria farmacêutica recebem
Prêmio Sindusfarma de
Qualidade, em sua 25ª edição

O

Prêmio Sindusfarma de Qualidade agraciou
os melhores fornecedores e prestadores de
serviço da indústria farmacêutica, em 25 categorias, em cerimônia realizada na noite de 7 de outubro de 2021.
“Como operador logístico integral 3PL, a Solistica
tem como compromisso gerar valor econômico, social e garantir a qualidade aos nossos clientes e colaboradores”, disse Rafael Abreu, diretor Nacional de Operações Brasil da Solistica, que venceu
nas categorias “Soluções Ativas para Cadeia Fria”,
“Transporte de Medicamentos” e “Armazenagem
e Distribuição de Medicamentos”.
“Sabemos da importância desse prêmio, que contempla tanto aspectos das alianças estratégicas entre cliente e fornecedor, quanto do estabelecimento e
manutenção do sistema de qualidade. Parabenizo o
Sindusfarma pela excelente organização; e a KPMG,
pelo processo profissional de auditorias”, disse Victor de Oliveira, Actives & Formulation Business
Development Manager da Merck, que venceu nas
categorias “Importadores de Matérias-primas” e

“Máquinas e Equipamentos de Fabricação e Soluções para Serialização e Rastreabilidade”.
“Este é um prêmio muito importante para nós, fornecedores de embalagens de papelão ondulado, principalmente vindo de um setor tão exigente como o da
indústria farmacêutica”, disse Lucas Akira, gerente
Regional de Vendas do Grupo Penha, vencedor na
categoria “Embalagens de Transporte”.
Duas novas categorias foram incluídas na premiação de 2021: “Consultoria Jurídica-Regulatória”, vencida pela ICL Pharma; e “Armazenagem de Medicamentos em Recintos Alfandegados de Zona Secundária”, vencida pela Libraport.
Luiz Eduardo Violland é a personalidade da indústria farmacêutica homenageada este ano com o título de patrono do Prêmio Sindusfarma de Qualidade. Instituída em 2016, a honraria destaca executivos
cuja atuação está estreitamente ligada à qualidade e
ao aprimoramento tecnológico e científico do setor.
Em mais de 35 anos de atuação na indústria farmacêutica, Violland é uma referência do setor, tendo
ocupado importantes posições em diversas empresas

Relatório Anual de Atividades Sindusfarma 2021

131

mentos foi desafiada durante esse período, diante da
busca mundial por insumos estratégicos, em volume
e velocidade nunca imaginados, ainda assim, o que
observamos foi a manutenção do compromisso que
sempre caracterizou a atuação desse setor, com a observância das Boas Práticas de Fabricação, foco no
sistema de qualidade, visão do fornecimento de medicamentos seguros, eficazes e com qualidade”.

A parte artística da grande festa do Prêmio Sindusfarma de Qualidade ficou a cargo do grupo Meninos
do Morumbi, que junta dança e música em suas apresentações de MPB e temas étnicos. As moças e rapazes
do grupo – cantores, percussionistas e dançarinos – se
apresentaram nos intervalos da entrega dos prêmios
nas cinco classes e no fim da cerimônia. O grupo é dirigido pelo maestro Flávio Pimenta.

Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2021 – VENCEDORES
Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos de Fabricação
e Soluções para Serialização e Rastreabilidade

Merck
Matéria-Prima

do setor, como Glaxo Wellcome, Altana e Nycomed
e, mais recentemente, a presidência da Hypera Pharma e a vice-presidência executiva da União Química.
“A indústria farmacêutica sempre me encantou pelas pessoas, pelas práticas, pelos altos padrões, e pelos valores: qualidade, segurança, eficácia, cuidado
pela vida e amor ao próximo, que estão presentes em
tudo o que realizamos e produzimos nesse setor”, disse Violland. “Nós fazemos a diferença nas vidas das
pessoas, oferecendo medicamentos que previnem,
curam e aliviam sintomas, melhorando e prolongando a vida. Isso sim, estimula, apaixona e é relevante. Esse sentimento de relevância está comigo desde
1985, quando ingressei na indústria farmacêutica”.
Várias autoridades participaram da cerimônia do
Prêmio Sindusfarma de Qualidade: o diretor da Anvisa Rômison Rodrigues Mota; o secretário da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles; e o secretário estadual de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido.
Meirelles destacou o papel da indústria farmacêutica durante a pandemia.
“Tivemos uma grave crise econômica, mas começamos a nos recuperar, com as políticas que cuidaram
de preservar vidas, o desenvolvimento de medicamentos e, principalmente, o avanço da vacinação,
a economia reage de acordo. E o setor farmacêutico
foi fundamental para isso”, disse o atual secretário

132

Prêmios

da Fazenda e Planejamento de SP, ex-ministro da
Fazenda e ex-presidente do Banco Central. “Quando o Brasil e o mundo precisaram, o setor farmacêutico correspondeu com o desenvolvimento de testes
e produtos que ajudaram a combater a pandemia e,
principalmente, das vacinas”.

Fabricantes de Matérias-primas

Colorcon

Importadores de Matérias-primas

Merck

Materiais, Equipamentos, Instrumentos e Serviços de Controle de Qualidade
Terceirização de Ensaios e Análises

ICF

Materiais de Laboratório

LAS

Equipamentos de Laboratório

Agilent Technologies

Projetos e Instalações

Nordika
Material de Embalagem

Rômison enfatizou a “conduta íntegra” do setor.
“Neste ano, com a continuidade da pandemia de Covid-19, a premiação ganha ainda mais relevância,
diante da conduta integra do setor farmacêutico neste difícil período”, disse o diretor da Quarta Diretoria da Anvisa. “Sabemos que a cadeia de medica-

Embalagens primárias e bisnagas

BD

Bulas

Gráfica Laramara

Rótulos

Prakolar Rótulos Autoadesivos

Embalagens de Transporte

Grupo Penha

Cartuchos e Displays

Gráfica e Editora Sarapuí

Filmes Plásticos para Blister

Klockner Pentaplast

Laminados de Alumínio

Embalagens Flexíveis Diadema

Frascos, Tampas Plásticas e Acessórios

Gerresheimer
Prestadores de Serviços

Armazenagem e Distribuição de Medicamentos

Solistica

Terceirização de Produção e Embalagem

Eurofarma

Transporte de Medicamentos

Solistica

Prestação de Serviços para Produção

Organex

Prestação de Serviços para Controle de Qualidade

Agilent Technologies

Despachos Aduaneiros e Comércio Exterior

DMS Logistics

Armazenagem de Medicamentos em Recintos Alfandegados
de Zona Secundária

Libraport

Soluções Ativas para Cadeia Fria

Solistica

Soluções Passivas para Cadeia Fria

Grupo Polar

Consultoria Jurídica-Regulatória

ICL Pharma
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Prêmios GST e Bumerangue
As melhores empresas em
Gestão de Pessoas e Saúde
do Trabalho

A

s indústrias farmacêuticas com os melhores
programas de desenvolvimento profissional
e as melhores ações de prevenção de doenças
e acidentes de trabalho receberam os Prêmios Bumerangue e Excelência em GST, concedidos pelo Sindusfarma. A cerimônia, on-line, transmitida de um estúdio montado na Casa Petra, em São Paulo, foi realizada na noite de 22 de setembro de 2021.
Brainfarma, Colorcon, EMS, Hypera, Libbs, Prati-Donaduzzi, Sanofi e Takeda foram as vencedoras
do Prêmio Bumerangue 2021.
Baxter, EMS, Eurofarma, Hypera, Janssen e
Johnson & Johnson foram agraciadas com o 11º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do
Trabalho, com foco especial neste ano ao controle
da Covid-19.
“O nosso projeto foi conduzido de forma 100% on-line, antes mesmo de estarmos trabalhando remotamente por conta da pandemia. O nosso projeto foi
um sucesso e resultou na contratação de 39 pessoas
por diversas áreas da companhia. Este foi um trabalho feito a diversas mãos e estou imensamente
feliz por ter integrado esse time. Obrigada Sanofi”, disse Natália Moreira, head da área de Talent
Acquisition da Sanofi, campeã do Bumerangue
nas categorias “Treinamento e Desenvolvimento
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Corporativo” e “Qualidade na Inclusão da Pessoa
com Deficiência”.
“Este é momento muito importante de reconhecimento de todo um trabalho realizado em prol da
saúde e segurança dos nossos funcionários em um
momento tão difícil como este de pandemia. Agradecemos ao Sindusfarma por essa oportunidade e
continuamos mantendo esse trabalho de proteção
e cuidado com os nossos funcionários”, disse Elton
Souza, engenheiro EHS da Baxter, vencedora do
GST na modalidade “Projetos de Saúde”, na categoria: empresas com até 250 funcionários.
“Agradeço ao Sindusfarma, pela transparência na
condução desse processo, e ao time Hypera, que foi
sensacional na condução desse projeto. Então galera,
esse prêmio é de vocês! Muito orgulho! Parabéns!”,
disse Carla Braga, gerente sênior de Gente e Gestão da Hypera Farma, vencedora do Bumerangue
nas categorias “Recrutamento e Seleção” e “Treinamento e Desenvolvimento da Força de Vendas”.
“Estou honrado em fazer parte dos finalistas e de
ser o ganhador deste prêmio. Certamente teve muito esforço, dedicação e parceria com Marcelo Moura
e José Castro, e, também, com nosso diretor Aramis
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11º Prêmio GST - Excelência em Gestão de Saúde e Segurança - VENCEDORES
Projetos de Saúde

Projetos Segurança no Trabalho

Projetos de Acessibilidade e Inclusão
Projetos para Força de Vendas

Até 250 funcionários

Baxter

Acima de 1.001 funcionários

Hypera

251 a 500 funcionários

Eurofarma

501 a 1.000 funcionários

Janssen

Acima de 1.001 funcionários

Johnson & Johnson

501 a 1.000 funcionários

EMS

501 a 1.000 funcionários

Janssen

Acima de 1.001 funcionários

Eurofarma

Profissional Destaque de Segurança

Solange Barros (Janssen)

Profissional Destaque de Saúde Ocupacional

Thaís Isabella Almeida Schneider (Hypera)

10º Prêmio Bumerangue de Treinamento & Desenvolvimento e Recrutamento & Seleção - VENCEDORES

Treinamento e Desenvolvimento
Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
da Força de Vendas

Domont, para que projeto pudesse ser desenvolvido
da melhor forma possível. Agradeço ao Sindusfarma
e a todos os participantes”, disse João Leopoldo, gerente de Treinamento e Desenvolvimento da EMS,
vencedora do Bumerangue nas categorias “Treinamento e Desenvolvimento Corporativo” e “Qualidade na Inclusão da Pessoa com Deficiência”.
“Agradeço a minha equipe, porque, sem ela nada sairia do papel. Vou contar rapidamente um episódio:
eu fiquei incomunicável no dia da apresentação do
projeto e quem deu conta do recado foi a minha equipe. Então, esse prêmio é para todos nós, de Ribeirão
Preto (SP), Freguesia do Ó (São Paulo, SP), Varginha
(MG), Brooklin (São Paulo, SP) e Itapevi (SP)”, disse
Fernanda Carnaval, gerente de segurança da Eu-
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rofarma, campeã do GST nas modalidades “Projetos Segurança no Trabalho (unidade Ribeirão
Preto)” e “Projetos para Força de Vendas (unidade Brooklin)”.
“Para nós, da Prati-Donaduzzi, é uma é uma alegria
imensurável recebermos o Prêmio Bumerangue na
sua décima edição, porque cuidar de pessoas está na
nossa essência! Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Sindusfarma por estar nos proporcionando esse momento e, também, compartilho essa
conquista com cada um dos nossos 4.700 colaboradores”, disse Maria Rita Pozzebon, supervisora da
Prati-Donaduzzi, vencedora do Bumerangue na
categoria “Qualidade na Inclusão da Pessoa com
Deficiência”.

Recrutamento e Seleção

Qualidade na Inclusão da Pessoa
com Deficiência

Inovação e Criatividade

Sanofi

Metodologia

Sanofi

Investimento x Resultado

Sanofi

Impacto no Público-alvo

Brainfarma

Impacto no Resultado das Organizações

Colorcon

Inovação e Criatividade

Hypera

Metodologia

Sanofi

Investimento x Resultado

Hypera

Impacto no Público-alvo

Libbs

Impacto no Resultado das Organizações

Takeda

Inovação e Criatividade

Hypera

Metodologia

Hypera

Investimento x Resultado

Sanofi

Impacto no Público-alvo

EMS

Impacto no Resultado das Organizações

Sanofi

Inovação e Criatividade

Prati-Donaduzzi

Metodologia

Prati-Donaduzzi

Investimento x Resultado

Sanofi

Impacto no Público-alvo

EMS

Impacto no Resultado das Organizações

Prati-Donaduzzi
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Lupa de Ouro
Melhores do marketing
farmacêutico são premiados
em grande festa no mais
novo espaço cultural de SP

A

s melhores campanhas e os melhores profissionais de marketing da indústria farmacêutica, em 24 categorias, receberam o Prêmio
Lupa de Ouro 2021, do Sindusfarma, em cerimônia
realizada no teatro B32, o mais novo e moderno espaço cultural da cidade de São Paulo, na noite de 25
de novembro de 2021.
“Este é um prêmio que representa muito, ainda
mais por ter excelência no nome, o que significa resultado. E, como digo, resultado é consequência do
que fazemos, como fazemos, mas, principalmente,
por quem nós fazemos. É uma honra receber um prêmio que coroa tudo o que foi feito e estamos fazendo diariamente em prol dos nossos pacientes”, disse Wilson Junior, da Libbs, vencedor nas categorias
“Excelência em Força de Vendas” e “Excelência em
Marketing Adalmiro Baptista”.
“É um privilégio ser reconhecido por um trabalho
lindo que realizamos, trazendo melhor qualidade de
vida para os nossos pacientes e os ajudando a terem
uma vida repleta de saúde ao lado de seus familiares”,
disse Bruno Oliveira, da UCB Biopharma, vencedor
da categoria Non-Retail.
“É um privilégio trabalhar na indústria farmacêutica e em uma empresa como a Abbott, que durante essa pandemia teve um papel fundamental para

o mundo, mas trabalhar com freestyle libre é indescritível. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas
conheçam essa tecnologia, lidando diretamente com
o paciente. Por isso, saber que a campanha que elaboramos com todo carinho e cuidado, atingiu mais
de 30 milhões de visualizações é maravilhoso”, disse
Flávia Rocha, da Abbott, vencedora da categoria Projetos de Marketing Digital.
“É uma grande alegria receber esse prêmio. Agradeço à Eurofarma, empresa que me acolheu com
muito carinho e amor. Esse troféu que tenho em
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Prêmio Lupa de Ouro 2021 - VENCEDORES

mãos é resultado de muito trabalho, comprometimento e parceria. Obrigado Sindusfarma! Obrigado indústria farmacêutica!”, disse Tamiris Batista,
da Eurofarma, vencedora da categoria Prescrição
Demais Classes.
“Mais uma conquista equipe EMS Genéricos. O
melhor time do Brasil! Vocês são os maestros na execução. Avante guerreiros e parabéns pela conquista”,
disse Aramis Domont, do Grupo NC Farma, vencedor
da categoria Performance Empresarial Genéricos.
“Gostaria de agradecer ao Lupa de Ouro por esse
reconhecimento ao trabalho valoroso que fizemos
com o SUS, buscando o tratamento de pacientes com
doença de retina, onde tentamos complementar a linha de cuidado desses pacientes para que eles possam
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ter uma qualidade de vida extremamente importante e positiva, permitindo que tenham a sua vida e a
sua visão preservadas no dia a dia”, disse Fernando
Scandiuzz, da Bayer, vencedor da categoria Melhor
Projeto de Acesso.
A parte artística do Lupa de Ouro, inspirada no
tema da premiação deste ano “Era da Transformação”, ficou a cargo do grupo de dança da coreógrafa
Fernanda Chamma, que se apresentou na abertura
e no meio na cerimônia. No encerramento, a soprano Anna Gelinkas e a violinista Joyce Cruz se juntaram ao grupo.
A jornalista Alinne Prado, com passagens pela
TV Globo, GloboNews e Rede TV, foi a apresentadora do evento.

Categoria

Laboratório

Projeto/Produto

Responsável

MIP

Mantecorp
Farmasa

Addera Mais

Edgar de Brito Policelli

Non-Retail

UCB Biopharma

Cimzia - Certolizumabe Pegol

Bruno Oliveira

Prescrição Cardiovasculares

Aché

Trezor

Flavia Porto

Prescrição Dor e Sistema Músculo
Esquelético

Apsen

Família Motilex

Amanda Meneghetti
e Telma Guimarães

Prescrição Saúde Feminina

EMS

Impere

Guilherme Loverbeck

Prescrição Sistema Nervoso Central

Aché

Dual

Francine Teixeira Zelli

Prescrição Vitaminas, Trato
Alimentar e Metabolismo

Eurofarma

Alta D

Simone do Nascimento Gomes

Prescrição Demais Classes

Eurofarma

Lugano

Ronaldo Araújo da Silva

Prescrição – Lançamento
Saúde Masculina e Feminina

Mantecorp
Farmasa

Gestamax Plus

Renata Cussiol
e Raphaela Donato

Prescrição – Lançamento Sistema
Nervoso Central EMS

EMS

Arpejo

Thais Franco e Marina Rocco

Prescrição – Lançamento
Vitaminas, Trato Alimentar
e Metabolismo

Marjan Farma

Dozemast

Adauto Márcio Dias Freitas
e Matheus Lacerda

Prescrição – Lançamento Demais
Classes

Mantecorp
Farmasa

Colflex Trio

Larissa Robi

Prescrição – Maduros
Cardiovasculares

Bayer

Xarelto

Valéria C. Santos

Prescrição – Maduros Dor e Sistema
Músculo Esquelético

Supera

Arcoxia

Roger Almeida Dionísio
e Carolina Bessera

Prescrição – Maduros Saúde
Masculina e Feminina

FQM

Roacutan

Fernanda Freitas

Prescrição – Maduros Sistema
Nervoso Central

Eurofarma

Pondera

Felipe Pelicer

Prescrição – Maduros Vitaminas,
Trato Alimentar e Metabolismo

Aché

Famox

Paula Valentini Martins

Prescrição – Maduros Demais
Classes

Supera

Percof

Leticia Pazini

Melhor Projeto Acesso

Bayer

Expansão da Linha de Cuidados
de Doenças da Retina para
Pacientes com Degeneração
Macular Relacionada

Silvia Sfeir
e Natália Ramos

Marketing Digital Foco em
Engajamento do Médico

Bayer

Bayerplus: Programa de
Fidelidade para Médicos

Fernanda Marcantonatos
Nogueira e Vivian Kuwajima

Marketing Digital Foco em
Transformação de Processos
e Cultura

Bayer

Campanha Ominichannel de
Awareness de Contracepção e
Sangramento Uterino Anormal

Eduardo Pontes Fernandes
e Flavia Passoni

Outros Projetos de Marketing Digital

Abbott

Campanha Digital Awareness –
Brandlift

Patricia Rocha Xavier de Sousa
e Flavia Rocha Rodrigues

Melhor Projeto de Inteligência
de Mercado / Produtividade
e Efetividade

TheraSkin
Farmacêutica
Ltda.

TheraSkin Data Lake Domo
e Viplub

Marco Antônio Cardoso

Melhor Projeto de Trade Marketing

TheraSkin
Farmacêutica

Paixão pelo PDV

Marcela Aranha

Performance Empresarial Genéricos

Grupo NC Farma

Excelência em Forças de Vendas –
Melhor Trabalho em Marketing Digital

Libbs

Prêmio Excelência em Marketing
Adalmiro Batista – Performance
Empresarial

Libbs
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Bolsa de Empregos

Bolsa de Empregos

A

Bolsa de Empregos Sindusfarma (BES) é uma
plataforma digital e interativa de comunicação, por meio da qual as empresas associadas à entidade publicam ofertas de vagas, pesquisam
currículos e recrutam 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.
BOLSA DE EMPREGOS 2021
Nº de acessos: 315.412
Nº de vagas oferecidas: 231

Banco de Talentos

O Banco de Talentos Sindusfarma é uma plataforma digital e interativa de comunicação, por meio
da qual profissionais publicam seus currículos (CV),
para consulta exclusiva de empresas e profissionais
associados ao Sindusfarma.
BANCO DE TALENTOS 2021
Nº de acessos: 14.691
Nº de currículos publicados: 2.563
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Publicações

Terapias Avançadas

Advanced Therapies

Revista “Terapias Avançadas” apresenta os
principais temas debatidos por especialistas e
autoridades no “Fórum de Terapias Avançadas –
Gerando Valor na Jornada do Paciente e do Sistema
de Saúde”, realizado pelo Sindusfarma em agosto/
setembro de 2021.

Versão em inglês da revista que apresenta os
principais temas debatidos por especialistas e
autoridades no “Fórum de Terapias Avançadas –
Gerando Valor na Jornada do Paciente e do Sistema
de Saúde”, realizado pelo Sindusfarma em agosto/
setembro de 2021.
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Entendimento e aplicação
da Carta Circular nº 13/2020 CONEP/SECNS/MS
Publicação tem o intuito de
auxiliar os Centros de Pesquisa
Clínica e os Patrocinadores nas
etapas do processo de elaboração
e submissão aos Comitês de
Ética em Pesquisa (CEPs) dos
requerimentos da Carta Circular
nº 13/2020-CONEP/SECNS/MS.

Manual para o gestor
de boas práticas em trabalho
à distância
Arnaldo Pedace e Isabely Oliveira
Publicação reúne práticas,
orientações, cuidados e dicas
importantes para profissionais
e gestores, a fim de manter a
produtividade, o bem-estar
e a segurança nas rotinas da
nova realidade das relações de
trabalho criada pela pandemia.
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Publicações

LGPD: Impact for
pharmacovigilance processes
Versão em inglês da publicação
que tem como finalidade
compreender o impacto da Lei
Geral de Proteção de Dados –
LGPD sobre os Processos de
Farmacovigilância por elas
realizados.

Understanding and
application of Circular Letter
Nº 13/2020-CONEP/SECNS/MS

Perfil da Indústria
Farmacêutica e Aspectos
Relevantes do Setor

Versão em inglês da publicação
que visa auxiliar os Centros
de Pesquisa Clínica e os
Patrocinadores nas etapas
do processo de elaboração
e submissão aos Comitês de
Ética em Pesquisa (CEPs) dos
requerimentos da Carta Circular
nº 13/2020-CONEP/SECNS/MS.

Publicação reúne dados e
apresenta os principais
temas da agenda setorial.

LGPD: Impacto para processos
de Farmacovigilância
Publicação tem como finalidade
compreender o impacto da Lei
Geral de Proteção de Dados –
LGPD sobre os Processos de
Farmacovigilância por elas
realizados.
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Parcerias

Protocolos de cooperação

IQVIA

Close-Up International

Fundação Getulio Vargas

Escola Superior de
Propaganda e Marketing

Fundação Instituto de Administração

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Fundação Armando Alvares Penteado

United States Pharmacopeia

International Pharmaceutical
Excipients Council

Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de São Paulo

Associação Brasileira da Indústria
Farmoquímica e de Insumos
Farmacêuticos

Hospital Oswaldo Cruz

Centro Universitário São Camilo

Guia da Farmácia

União Farmacêutica de São Paulo

Movimento Junta Rio pela Saúde

Escola Paulista de Direito

Leandro Morilhas
Soluções Educacionais

MDHealth Soluções em Educação
Médica Independente
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Quadro Social
Membership

Novos associados
New members

O Sindusfarma atingiu a marca de 509 empresas associadas em fevereiro de 2022. Foram agregados 43
novos associados entre janeiro e dezembro de 2021,
resultado do esforço contínuo de atrair empresas e
fortalecer a entidade.
Sindusfarma has reached the mark of 508 associated companies in February 2022. There were 43 new
members between January and December 2021,
thanks to the continuous effort to attract companies
and strengthen the entity.
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Relação de associados
List of members
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1º1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

152

A. Lopes Muniz Advogados
Associados
A/Pro Consult
Abbott
Abbvie
ABL - Antibióticos
Accord
ACG Brasil
Aché
Adeste
ADV Farma
Agilent Technologies
Agility do Brasil
AGL Transportes
Internacionais
AGV Logística
Airela
Ajinomoto
Alcon (Novartis)
Alexion Pharma Brasil
All Facilities
Allbox Indústria Gráfica
Allergan
Allog
Almeida Prado
Alnylam Brasil
Alpha-BR Produtos Químicos
ALS Costa Advogados
Althaia
Altox
Amaral, Biazzo, Portela
& Zucca - Sociedade
de Advogados
Amcor

Quadro Social

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

AMG Foods
Amgen
AMI - Automação
e Manutenção
Amryt Brasil
Analog Logística
Andreani Logística
Angelus
Antares Vision do Brasil
Apis Flora
Apsen
Arese Pharma
Arlanda
Ashland
Asia Shipping
Aspen
Astellas
AstraZeneca
Atitude Midia Digital
Ativa
Aurobindo
Aurora Eadi
Ayalla
Azbil Telstar
Azevedo Sette
Advogados Associados
Azidus Brasil
B. Braun
Baldacci
Bard Brasil
Basf
Bausch + Lomb
Baxter
Bayer

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

Bbull Brasil
BCQ Consultoria
BD
BE Consulting
Beker
Belpharma
Bergamo
Besins
Bio-Rad Laboratórios
Bioagri
Biocadbrazil
Biocen do Brasil
BioChimico
Biogen
Biolab Genéricos
Biolab-Sanus
BioMarin
Biomm
Bionorica do Brasil
Bionovis
Biotech
Biotest
Biothermal
Blanver
Blau
Blisfarma
Boehringer Ingelheim
Boiron
Bomi Brasil
Bracco
Brainfarma
Brainlike
Brand Institute Brasil
Brasil Cargo

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Brasporto Pharma
Braspress
Brasterápica Farmacêutica
Brazinco
Bristol-Myers Squibb (BMS)
Broker Comex
Butantan
Cabanellos Advocacia
Caep
Camber
Camila Martino
Parise Advocacia
108 Cansortium Brazil DBA Knox
109 Capsugel Brasil
110 Captativa
111
Catalent
112 Cazi
113 CCL
114 Celgene Brasil
115 Cellera
116 Central Embalagens
117 Centryc Consultoria
118 Chemicaltech
119 CHEMO
120 Chemyunion
121 Chenut Oliveira Santiago
122 Chiesi
123 Chiode Advogados
124 Cifarma
125 Cimed
126 Cipla Brasil
127 Citopharma Industrial
128 Close Up
129 Cold Chain Technologies

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Colorcon
Comexport Trading
Copermed
Corporate Logistics do Brasil
Cosmed
CQA Comercial Química
Americana
Cristália
Croda
CSL Behring
Cyg Biotech
Cytiva do Brasil
Daiichi Sankyo
Danone
DEAL
Delphi Fretes Internacionais
e Despachos Aduaneiros
DFL
DHL - Unidock’s
Diffucap Chemobras
Diosynth
Divina Pharma
DKT do Brasil
DLA Pharma
DMS Logistics
Doctor Bit
Dow
Dr. Reddy’s
DRS Suportemed
DSM
2 Alianças Armazéns
Dyoshida Consultoria
Farmacêutica
Echemical

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Eckert & Zielger
Eisai
Elofar
ELS Solutions
Embaeps
Embalagens Flexíveis
Diadema
Embragen
Emcure Brasil
EMF Logística
Emfal
EMS
EMS Sigma
Engenews Engenharia
Ephar
EquipNet
Eurofarma
Euroimmun Brasil
Evonik
Exeltainer
Exeltis
Faberprint Indústria Gráfica
Fambras Halal
Farma Vision
Farmace
Farmaplas
Farmarin
Farmausa Life Science
Farmoquímica
Felsberg
Ferring
Fette América Latina
Fialdini Einsfeld Advogados
Fiocruz
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
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
244
245
246
247
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Fiorde
First
Five Validation
4 Tune Otimização
de Projetos Ltda
Fresenius Kabi
Fresenius Medical
Fukuma Advogados
Full Time Logistica
Furp
Gador do Brasil
Galderma
Gat Logística
GE Healthcare
Gedeon Richter
Genomma
Geolab
Germed
Gerresheimer
Giamundo Neto Sociedade
de Advogados
Gilead Sciences
Glenmark
Globo Pharma
Globomedical
Gráfica e Editora Sarapuí
Gráfica Gonçalves
Gráfica Laramara
Greencare Pharma
Grifols
Grunenthal
Grupo Aerogas
Grupo Penha
GSK
Guerbet
Guerbet Imagem
H2H|Perception
Hahntel
Halex Istar
Haller
Hebron
Heel
Hemafarma
Herbarium
Hisamitsu - Salompas
Hogarth
Hypera
Hypofarma
ICF
ICL Pharma
IFAL
IMCD Brasil Farma
Imed Orphan SP
Inception
Indeov
Inefam

Quadro Social

248 Innvitro Pesquisa &
Desenvolvimento
249 Inovatie
250 Inpharma - Emede
251 Instituto Paulista de Direito
Regulatório
252 Instituto Qualitec
253 Instituto Vital Brazil
254 Interplayers
255 Intertox
256 Involv Labels
257 Ipsen
258 Ipsos Brasil
259 Isdin
260 ItaFria
261 J. Rettenmaier
Latinoamericana
262 Jacto Divisão Unipac
263 Janssen
264 JCR do Brasil Farmacêuticos
265 Johnson & Johnson
266 JRG Distribuidora
267 Kantar Health do Brasil
268 Kasznar Leonardos
Advogados
269 Kerry
270 KGV Advogados
271 Kilyos
272 Kla-Koury Lopes Advogados
273 Kley Hertz
274 Klockner Pentaplast
275 Kress
276 Labfor
277 Labmass Laboratory
278 Laboratório Catarinense
279 Laboratório Saúde
280 Laboratório Vitalab
281 Laborpack
282 Lachmann Terminais
283 Lanza Pharma
284 LAS do Brasil
285 LBS Laborasa
286 Lefosse Advogados
287 Legrand
288 Leite, Tosto e
Barros Advogados
289 Leo Pharma
290 LFB
291 Libbs
292 Libraport
293 Licks Advogados
294 Lilly
295 Logic Log Pharma
296 Logicomex Assessoria
Aduaneira
297 Lonza do Brasil

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Lubrizol
Luft Logistics Healthcare
Lundbeck
Luxafit Transportes
Mabra
Marcelo Tostes Sociedade
de Advogados
Marjan
Mattos Engelberg
MBB Pharma
Mcassab
MCPack Equipamentos
MD Health
Mead Johnson Nutrition
Medimpex
Medquímica
Megalabs Farmacêutica
Meggle Excipientes
Melcon Farmacêutica
Memed
MEMFS Transportes
Mendes, Raposo e Fernandes,
Sociedade de Advogados
Merck
Merz
Meta Análises Regulatórias
Micro Service
Minancora
Mira OTM Transportes
Moksha8
Momenta Farma
MRS-Regina Consultoria
MSD
Multicare
Multilab
Mundial Logistics Group
Mundipharma Brasil
Mylan
Myralis Pharma
Natcofarma
Nativita
Natulab
Naturelife
Naturex
Natuscience
Nestlé
NF Consultoria
Nordika
Nova Química
Novaprint
Novartis
Novo Nordisk
NPS do Brasil
NRA Engenharia
Nutriex
OATI Assessoria Empresarial

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

388
389
390
391
392
393
394

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

Octapharma
OFAG
Olympus
Oneway Diagnóstica
Opem
Ophthalmos
Optionline
Oransys Industry IT Solutions
Organex
Organon
Oriens Vigilância Sanitária
Orphan Drugs
Orygen
Osório de Moraes
P&G Brasil
P&G Industrial
Pac Logística
Pallota, Martins e Advogados
Perlen Packaging Anapolis
Perrigo
Pfizer
PGA Farma
Pharlab
Pharm-Olam
Pharma-Bio
Pharmab
Pharmacontrol
Pharmaregis
Pharmascience
Pharmex Brasil
Phytobios
Pierre Fabre
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro Villela Advogados
Pint Farma

Planitox
Polar Técnica
Polar Truck
Poly Terminais Portuários
PPD
PQE Consultoria
de Qualidade
PRA Health Sciences
Prakolar Rótulos
Autoadesivos
Prati-Donaduzzi
Prime Cargo
Prodiet Medical Nutrition
PSG Advogados
PTC
Quality Compliance
Quality Transportes
Química Anastácio
Ranbaxy
Rastreabilidade Brasil
RCR

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

Recepta
Recordati
Rio Biofarma Brasil
Rioquímica
Robert Bosch
Roche
Rodofly
Roquette Brasil
RV Ímola
RX-PRO Soluções
de Tecnologia
Safety One
Samsung
Sancargo
Sandoz
Sanofi Medley
Santisa Laboratório
Farmacêutico
Sanval
Sarepta Farmacêutica
Sartorius
Schott Brasil
Selectchemie
Serpac
Sertrading
Servier
Servimex
Shield
Shin-Etsu
Silvestre Labs
Sobrosa
Softcaps
Solistica
Soluto Regulatórios
Soolis Nutraceutica
SP Law
Spektra
Suanfarma
Sun Pharma
Supera Farma
Supera RX
Support Produtos Nutricionais
Sea Vision
Synova
T&B Pharma Consultoria
T&E Analitica
T2 Software
Takeda Distribuidora
Takeda Pharma
TC2 Service
Teca Frio
Techtrials
Teksul
Testo
Teuto
Teva Farmacêutica

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Théa Pharma
Theodoro Sobral
Theraskin
Tito Cademartori
Torrent
Toxiclin
TrackTrace
Transjori
TRB Pharma
3M
Tríade Solução Regulatória
Ubirajara Marques
Advogados
UCB Biopharma
UCI Farma
Ultra Quality
Ultragenyx
1Farma
Unica Suporte Científico
Unichem
United Medical
Unither Pharma Brasil
Unitrade
Univar Solutions
Universal Armazéns e
Alfandegado
Upjohn Brasil
Importadora e Distribuidora
de Medicamentos
UPS Logística
Veeva
Verdemed
Verifarma do Brasil
Vertex
Videojet do Brasil
Vidora
Visiott do Brasil
Vita Consultoria Técnico
Regulatória
Vitamedic
VTCLog
Waters
Websia
Wedigit Consultoria
Weleda
Wilson, Sons
Wind Log
World Courier do Brasil
WP LAB – Indústria
Farmacêutica
Wyeth
Yasnitech
Zalika
Zambon
Zodiac
Zydus Brasil
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Organograma
DIRETO RIA
Conselho Fiscal
Presidência Executiva
Nelson Mussolini (2)
Secretaria Excutiva
Kenia Curi (1)

Ger. Rel. Governamentais
Vago (1)

Diretoria Técnico-Regulatória e Inovação
Rosana Mastellaro (1)

Diretoria Mercado
e Assuntos Jurídicos
Bruno Abreu (1)
Consultor Jurídico
Itamar Carvalho (2)

Gerência Técnica
Liliane Saadi (1)

Gerência Regulatórios
Vago (1)

Gerência Sind. Trabalhista
Arnaldo Pedace (1)

Analista
Diego Silva (1)

Analista
Raquel Mazocolo (1)

Assistente
Deborah Filellini (1)

Analista Jr.
Guilherme Freitas (1)

Gerência Acesso
Vago (1)

Assistente
Dancarla Nunes (1)

Corpo Técnico
Coord. Inc. Precif.
Marcela Amaral (1)

Cons. Econômico
Luiz Diório (2)

Advogdo Sr.
Renato Rezende (1)
Advogada Pl.
Mônica Santos (1)

Analista Jr.
Vago (1)

Analista Econ. Pleno
Regina Castellão (1)

Assistente
Jéssica Neto (1)

Ger. Adm.-Financeira
Luiz Carlos (1)

Auxiliares

Analistas

Gerência Comunicação
Dan Gedankien (1)
Supervisão
Gerson Almeida (1)

Consultoria

Administrativo
Kelly Lima (1)

Administrativo
Jefferson Freitas (1)

Contábil
Joseli Lameira (2)

Expedição
Cristiano Alves (1)

Financeiro
José Alves (1)

Tec. Informação
Rodrigo Giorgetto (2)

Copa
Vera Alexandre (1)

Reprografia

Limpeza
Conceição Pereira (1)
Limpeza
Elza Lopes (1)

Recepcionistas
Supervisão
Francisco Brasil (1)

Gerência Eventos
Marcela Bovino (1)

Giovanna Moreira (2)

Coordenação
Letícia Albuquerque (1)

Assistente
Dafne Martins (1)

Ger. Inteligência Mercado
e Business Support
Vago (1)

Consultoria
Fábio Moreira (2)

Mayara Silva (2)

Seguranças

Coord. Int. Mercado
Antonio Júnior (1)

Tiago Almeida (2)

Analista Prog. Educ.
Isabely Oliveira (1)

Thiago Silva (2)
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(1)

Celetistas

(2)

Terceirizados

Quadro Social

Consultor Inovação
Lauro Moretto (2)
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Equipe Sindusfarma
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Antonio Júnior

Conceição Pereira

Cristiano Alves

Dafne Martins

Dancarla Nunes

Deborah Filellini

Diego Silva

Elza Lopes

Francisco Brasil

Gerson Almeida

Guilherme Freitas

Isabely Oliveira

Jefferson Freitas

Jéssica Neto

José Alves

Kelly Lima

Kenia Curi

Letícia Albuquerque

Liliane Saadi

Luiz Carlos

Marcela Amaral

Marcela Bovino

Mônica Santos

Raquel Mazocolo

Regina Castellão

Renato Rezende

Vera Alexandre

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

A marca FSC® é a garantia de que a
madeira utilizada na fabricação do papel
deste Relatório provém de florestas
que foram gerenciadas de maneira
ambientalmente correta, socialmente
justa e economicamente viável.

