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A superação do racismo institucional e estrutural no 
Brasil é uma meta fundamental e inadiável para o pro-
gresso do país em todas as frentes.

Por isso, o Sindicato da Indústria de Produtos Farma-
cêuticos – Sindusfarma, maior entidade representati-
va da cadeia produtiva farmacêutica no Brasil, apoia a 
equidade racial nos mais diversos campos de atuação: 
social, educacional, empresarial, cultural etc.

Nesse sentido, incentiva a adoção, por parte das em-
presas do setor, de ações internas e externas de in-
clusão de indivíduos pertencentes a todos os grupos 
historicamente excluídos e discriminados da socieda-
de brasileira.

Essa questão atinge especialmente a população negra, 
de tão influente participação na história e na formação 
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do caráter nacional. Assim sendo, dar oportunidades 
de trabalho e desenvolver e reter talentos negros nas 
empresas do setor é um objetivo importante para, 
além da necessária valorização desses profissionais, 
promover a completa integração dos membros desse 
relevante grupo na sociedade brasileira.

O Sindusfarma também apoia a realização de ações 
afirmativas por parte das empresas associadas à enti-
dade, como programas de esclarecimento de colabo-
radores e lideranças sobre a questão racial no contexto 
histórico brasileiro, o chamado “letramento racial”, en-
tre outras iniciativas, com o objetivo de fomentar práti-
cas de estímulo à diversidade e à criação de ambientes 
corporativos cada vez mais inclusivos e equilibrados.

Ao estimular a disseminação da equidade racial na ca-
deia produtiva farmacêutica, o Sindusfarma reafirma 
seu engajamento no objetivo maior, que é a redução 
da grande desigualdade que ainda existe no país, um 
dos maiores obstáculos ao pleno desenvolvimento 
social e econômico do Brasil.

Sindusfarma apoia ações afirmativas para fomentar 
práticas de estímulo à diversidade e à criação de 
ambientes corporativos inclusivos e equilibrados
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Overcoming institutional and structural racism in Bra-
zil is a critical and urgent goal for the country’s pro-
gress on all fronts.

For this reason, the pharmaceutical industry associa-
tion Sindusfarma, which is the largest representative 
entity of the pharmaceutical production chain in Bra-
zil, supports racial equity in the most diverse fields of 
action: social, educational, business, cultural etc.

In this sense it encourages the adoption, by compa-
nies in the sector, of internal and external actions for 
the inclusion of individuals belonging to all historically 
excluded and discriminated groups in Brazilian society.

This issue especially affects the black population, with 
such an influential participation in history and in for-
ming the national character. Therefore, providing job 
opportunities and developing and retaining black ta-
lent in companies in the sector is an important objec-
tive, in addition to the necessary appreciation of these 
professionals, to promote the complete integration of 
members of this relevant group into Brazilian society.

Sindusfarma also supports affirmative action by com-
panies associated with the entity such as programs to 
clarify employees and leaders about the racial issue 
in the Brazilian historical context, the so-called “racial 
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literacy”, among other initiatives, with the aim of pro-
moting practices to encourage diversity and create 
increasingly inclusive and balanced corporate envi-
ronments.

By encouraging the dissemination of racial equity in 
the pharmaceutical production chain Sindusfarma 
reaffirms its commitment to the greater objective 
which is the reduction of the great inequality that still 
exists in the country, one of the greatest obstacles to 
Brazil’s full social and economic development.

Sindusfarma supports affirmative action to promote 
diversity incentive practices and create inclusive 

and balanced corporate environments
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