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PALAVRA DO
PRESIDENTE

A ABIFINA encerra a atual gestão comemorando as conquistas obtidas principalmente no campo regulatório. Mesmo em meio ao período de crise econômica e
política no País, com os programas estratégicos de governo paralisados, foi possível encaminhar agendas importantes para a indústria. São temas que dão suporte à retomada do crescimento, uma vez que contribuem para reduzir a burocracia
e aumentar a segurança jurídica.
O Decreto nº 9.245/2017 estabeleceu a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde, que incorporou as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs). Pleitos da indústria foram contemplados no decreto, como a previsão
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de que as parcerias sejam baseadas em contratos e que o Grupo Executivo do
Complexo Industrial da Saúde (Gecis) permaneça como gestor da política industrial do setor.
As questões relacionadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
também avançaram, com base no diálogo com o setor regulado. Na área de medicamentos, destaca-se a reestruturação das filas de análise para registro e pós-registro. Com relação aos Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), no entanto, ainda
precisamos caminhar mais. Muito foi debatido e agora o setor aguarda que as
mudanças normativas sejam efetivadas. Já no segmento agroquímico, merece
ser citado o procedimento simplificado de avaliação toxicológica para registro e
alterações pós-registro.
Os resultados refletem a atuação articulada da ABIFINA, que participa de organizações como o Fórum Nacional da Indústria, a Coalização Empresarial Brasileira
e a Frente Parlamentar da Química. Isto, assim como o protagonismo nas discussões sobre o uso industrial da biodiversidade, renderam à entidade a indicação,
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), para ocupar a vaga de 2o suplente
no Conselho Nacional do Patrimônio Genético (Cgen).
Seguindo nesse trabalho, a ABIFINA lançou o Manual de Acesso ao Patrimônio
Genético Brasileiro e ao Conhecimento Tradicional Associado, no intuito de ajudar
as empresas a regularizarem sua situação junto ao Cgen. Além disso, a ABIFINA
iniciou o projeto de assistência ao associado, que consiste em apoiar estratégias
de atuação nas áreas de regulatório farmoquímico e farmacêutico; comércio exterior; propriedade intelectual e uso da biodiversidade.
No campo da propriedade intelectual, a ABIFINA atuou nas questões do atraso
na concessão de patentes, na anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) em patentes farmacêuticas – posição externada em carta aberta à Anvisa e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – e na negociação comercial entre Mercosul e União Europeia.
Encerramos com a mensagem de que devemos nos manter unidos por interesses comuns, em benefício do desenvolvimento econômico e social brasileiro.
A ação consistente, articulada e permanente garante o sucesso de longo prazo,
ajudando a atravessar as adversidades. Este é o caminho pelo qual a ABIFINA seguirá nos próximos anos.

Ogari Pacheco
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PRINCIPAIS
RESULTADOS

30
73

QUESTÕES
regulatórias

discutidas

ATIVIDADES

promovidas

pela ABIFINA

Reuniões setoriais, temáticas e do Conselho Administrativo, seminários,
oficinas, solenidades e visitas técnicas.

284

PARTICIPAÇÕES

em eventos e

reuniões externas

Seminários, workshops, reuniões, grupos de discussão e solenidades.

332 no site
reportagens

PUBLICADAS
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Portaria Conjunta INPI-Anvisa
Determinou a competência dos dois órgãos no exame de patentes farmacêuticas,
uma pauta defendida pela ABIFINA há 16 anos.
Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde
Recebeu contribuições da ABIFINA em favor de maior segurança jurídica para as
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo.
Marco regulatório de registro e pós-registro de medicamentos
Série de normas publicadas pela Anvisa, a pedido da ABIFINA e outras entidades,
para facilitar e acelerar os exames.
Norma para registro e alterações pós-registro de agrotóxicos
Simplificou os procedimentos a partir de recomendações do setor produtivo.
Manual de Acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro e ao Conhecimento
Tradicional Associado
Lançado pela ABIFINA para dar suporte a empresas.
Conselho Nacional do Patrimônio Genético
ABIFINA assumiu vaga por indicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Revista da ABIFINA que discute temas estratégicos para o
desenvolvimento industrial do Brasil, assim como as principais iniciativas da entidade. A publicação está aberta à contribuição dos associados para suas reportagens e artigos,
além de ser um espaço para divulgarem suas ações institucionais por meio de anúncios. É distribuída gratuitamente para o corpo social, governo, academia e formadores de
opinião, tendo ainda versão on-line.
A Revista FACTO ABIFINA recebe em todas as edições
feedbacks que justificam todo o esforço da equipe editorial:
“Nesse complexo momento vivido pelo Brasil, somente na
publicação da ABIFINA é possível encontrar artigos e depoimentos com análises realistas e visão de futuro para o
nosso País”.

Brigadeiro Sergio Xavier Ferolla
Ten.Brig-do-Ar
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PARTE 1

INSTITUCIONAL
8
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30 ANOS DE ABIFINA
A entidade completou três décadas de existência em junho de 2016, uma longa
trajetória em defesa do desenvolvimento do País, da fabricação local e da inovação
tecnológica. Uma atuação sempre ética e marcada pela construção de parcerias
entre os setores público e privado. É desta forma que a entidade é reconhecida,
como pode ser comprovado nas declarações de associados, empresários, autoridades públicas e parceiros no livro “ABIFINA 30 anos: uma história pelo desenvolvimento nacional”, lançado em sua festa de aniversário, realizada no Museu de
Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A comemoração incluiu homenagens
às empresas associadas Blanver Farmoquímica e Eurofarma, pelas importantes
contribuições prestadas à entidade, e ao laboratório Aché, pela inovação em medicamentos com uso da biodiversidade brasileira.
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PRÊMIOS
A ABIFINA criou em 2016 o prêmio Denis Borges Barbosa, destinado a destacar
empresários e personalidades do setor industrial da química fina e biotecnologia
atuantes na defesa do interesse público na área de propriedade intelectual (PI). O
nome do prêmio é uma homenagem ao jurista Denis Borges Barbosa.
A EMS foi a primeira empresa homenageada devido à sua participação destacada no Comitê de Propriedade Intelectual e no Grupo de Apoio Jurídico da ABIFINA. Em 2017, a comenda foi entregue ao desembargador federal André Fontes,
em reconhecimento ao seu trabalho de aproximar o Judiciário dos debates mais
atuais em PI. As duas cerimônias de
premiação foram realizadas, respectivamente, no VII e no VIII SIPID.
O Prêmio Alcebíades de Mendonça
Athayde foi outra premiação criada em
2017, desta vez para destacar lideranças da indústria brasileira. O nome do
prêmio presta homenagem ao criador
da associada Libbs Farmacêutica, um
dos fundadores da ABIFINA. Em sua
primeira edição, o prêmio foi oferecido a dois ex-presidentes da entidade,
Jean Daniel Peter e José Correia da Silva, sendo este o primeiro a dirigi-la.
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CONSELHO
ADMINISTRATIVO
O Conselho Administrativo se reúne mensalmente para acompanhar o andamento das ações institucionais e para redefinir estratégias, quando necessário. Esses
encontros contam com especialistas convidados para oferecerem novas visões
sobre os temas críticos para os associados, que também participam das reuniões.

2016

ASSUNTOS ABORDADOS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

Embrapii – O diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii), Jorge Guimarães,
apresentou o modelo de gestão e as diretrizes da instituição, que tem por objetivo aumentar o investimento privado
em inovação no Brasil. A apresentação
foi feita para os membros do Conselho
Administrativo da ABIFINA.
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Gipi e PPH – Secretário de Inovação do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos
Vinícius de Souza apresentou a nova
forma de atuação do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (Gipi).
O modelo foca em transparência, tomada de decisão, discussão com base
em análises e dados, e busca de resultados. Souza também explicou o projeto-piloto Patent Prosecution Highway
(PPH), um acordo de cooperação firmado com os Estados Unidos que possibilita priorizar o exame de pedido de
patente de brasileiros nesse país.

Título Híbrido de Apoio à Inovação –
João Paulo Pieroni, chefe do Departamento de Produtos para Saúde (Defarma) do BNDES, explicou a ferramenta
de fomento a projetos inovadores, que
consiste na emissão de debêntures
com participação do banco em até
50% do risco. Além disso, a consultora
técnica da ABIFINA Ana Claudia Oliveira fez uma apresentação sobre a Lei nº
13.123 e a proposta do Decreto nº 8772,
que tratam do acesso ao patrimônio
genético. Esta reunião prestou homenagem a Pedro Palmeira, ex-chefe do
Defarma, à época recém-aposentado.

IFAs e Agro – A política da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
nas áreas de insumos farmacêuticos
ativos (IFAs) e de defensivos agrícolas
foi tema de apresentação feita pelo diretor-presidente Jarbas Barbosa.

12
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Prointer Biotecnologia – O projeto
visa a incentivar o desenvolvimento
competitivo e os negócios internacionais da cadeia produtiva de biotecnologia, como mostraram Anna Temporal
e Miriam Ferraz, do Sebrae Nacional.
Jarbas Barbosa, da Anvisa, mais uma
vez esteve na entidade para discutir o
marco regulatório de IFAs.

2017

Exportações – O embaixador Roberto
Jaguaribe apresentou os planos para a
sua gestão na Presidência da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil).

Regulatório sanitário – Ex-diretor da
Anvisa, Ivo Bucaresky apresentou ao
Conselho Administrativo os desafios
para o complexo industrial da química
fina brasileira. Ele abordou o uso do regulatório sanitário como barreira não
tarifária nas negociações internacionais.

Financiamento do BNDES – O banco
reformulou as linhas de financiamento
para alocar recursos em projetos, em
vez de setores industriais. O Profarma
continua em funcionamento. As informações foram apresentadas por Cláudia Pimentel Trindade Prates, diretora
da Área Industrial e da Área de Insumos Básicos do BNDES, e João Paulo
Pieroni, chefe do Defarma.

Fornecimento para o SUS – O vice-presidente de Produção e Inovação
em Saúde da Fiocruz, Marco Aurélio
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Krieger, apontou os desafios encontrados nas parcerias entre laboratórios
públicos e indústrias nacionais para realizarem pesquisa e desenvolvimento
de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Financiamento da Finep – A agência
revisou sua política operacional, conforme apresentou o diretor de Inovação Victor Hugo Odorcyk. O objetivo
foi criar uma nova linha de apoio a projetos de aquisição de bens e serviços
que envolvam novos conhecimentos e
tecnologias, expandir as condições de
financiamento existentes, entre outros.

Passivo sanitário – Fernando Mendes,
diretor de Autorização e Registro Sanitário da Anvisa, informou que a agência
daria tratamentos diferentes para cada
grupo de produtos pendentes de análise para registro, de forma a eliminar as
filas de espera. Ele apontou ainda medidas para resolver problemas de pós-registro e de recursos de processos,
além da proposta incipiente de registro simplificado para medicamentos.

Tendências tecnológicas – O Projeto
Indústria 2027, patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
estuda a capacidade de resposta das
empresas brasileiras a oito grupos de
inovações potencialmente disruptivas.
Coordenador do projeto, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, apresentou os detalhes.
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PARA O ASSOCIADO
A entidade iniciou em 2017 um projeto de assistência ao associado, que consiste
em apoiar estratégias de atuação em temas específicos. Para isso, a equipe técnica da entidade reúne-se com dirigentes e especialistas da empresa, além de
conhecer as instalações industriais. A
área técnica da ABIFINA presta suporte
no regulatório farmoquímico e farmacêutico; em comércio exterior; propriedade intelectual e uso da biodiversidade na indústria. A EMS, em São Paulo,
e a Nortec Química, no Rio de Janeiro,
foram as primeiras a participar. A Biolab, também em São Paulo, recebeu a
equipe do projeto em março de 2018.

OUTRAS ATIVIDADES

Capacitação – O projeto “Oficinas para Capacitação de Recursos Humanos” ofereceu treinamento in company para os associados. Blanver Farmacêutica, Farmanguinhos e EMS participaram de programas sobre inovação tecnológica, gestão do
conhecimento, análise da concorrência, design thinking, propriedade intelectual,
prospecção tecnológica em biotecnologia e inteligência competitiva.

Apoio institucional – A ABIFINA participa e apoia os seminários organizados anualmente pelo associado Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro. A entidade esteve nas
edições de 2016 e 2017 do Simpósio Internacional de Imunobiológicos e do Seminário Anual Científico e Tecnológico, que acontecem simultaneamente.

Nova fábrica de biofármacos – A unidade foi inaugurada pela associada Libbs
Farmacêutica em São Paulo, no ano de 2016, em cerimônia prestigiada pela diretoria da ABIFINA. A planta produzirá os primeiros anticorpos monoclonais bios-
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similares em escala industrial no Brasil.
Além disso, a ABIFINA tem participado
das convenções anuais da empresa.

Centro Tecnológico – A ABIFINA participou, em 2017, do lançamento deste
projeto da Libbs, que será construído
junto ao Parque Tecnológico do Jaguaré, em São Paulo. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador do
estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

30 anos – A ABIFINA prestigiou a festa de comemoração do aniversário da
associada Blau Farmacêutica, em dezembro de 2017, em São Paulo.

Prospecção de extratos vegetais do
Brasil – Aché Laboratórios, Phytobios
(ligada ao Grupo Centroflora) e Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e
Materiais (CNPEM) firmaram, em dezembro de 2017, contrato que estabelece um programa de prospecção de ativos da biodiversidade nacional. Os dois
primeiros parceiros são associados da
ABIFINA, que acompanhou a cerimônia de assinatura.

IP Day Hypera Pharma – Neste evento,
promovido no início de 2018, a ABIFINA
realizou palestra sobre as estratégias
de patenteamento usadas para atrasar
a entrada de medicamentos genéricos
no mercado e como a indústria farmacêutica pode se defender dessas práticas anticoncorrenciais.
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REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL
A ABIFINA integra fóruns de debates e participa de eventos do setor para acompanhar as agendas de interesse do associado, além de firmar seus posicionamentos.

FÓRUM NACIONAL DA INDÚSTRIA

A entidade faz parte do Fórum
Nacional da Indústria (FNI). Em 2017,
participou de reuniões representada
diretamente pelo presidente Ogari
Pacheco. Entre os assuntos destacados, estão o Mapa Estratégico da Indústria 2017-2022, os temas prioritários para o ano, o financiamento de
capital de giro para empresas, a modernização das relações de trabalho e a Agenda Legislativa 2017 e 2018, que
tiveram contribuições da ABIFINA. O Fórum é coordenado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Como membro do Fórum, a ABIFINA foi convidada a participar, em 2016, de
audiência da CNI com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília.
A Confederação apresentou documento com cinco ações emergenciais: rever
o programa de ref inanciamento de débitos f iscais; ampliar o prazo de recolhimento de tributos; regularizar as condições de crédito às empresas; assegurar
a rentabilidade das exportações; e garantir recursos para o f inanciamento das
exportações.

COALIZAÇÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA

A ABIFINA é membro da Coalização Empresarial Brasileira (CEB), fórum também coordenado pela CNI que acompanha as negociações internacionais do País.
As atividades estão destacadas na seção Comércio Exterior, na pág. 21.
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CONSELHO DE TECNOLOGIA DA FIRJAN

A ABIFINA tem assento no Conselho de Tecnologia da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Entre os últimos assuntos tratados, estão o
papel do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii); os Sistemas Virtuais de Produção em Química Verde; e o Plano Estratégico do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA

A ABIFINA integra a Frente Parlamentar da Química, que articula entidades da sociedade civil e poder público para a criação de políticas públicas
que contribuam para a competitividade da cadeia produtiva do setor químico, petroquímico e de plástico. Nesse
âmbito, a ABIFINA participou do 22o
Encontro Anual da Indústria Química (Enaiq), em dezembro de 2017. No evento,
a Frente Parlamentar da Química apresentou os resultados do ano, considerados
positivos. Porém expressou preocupação com a perda de competitividade do setor, que já ocupou o sexto lugar no mercado mundial, estando agora em oitavo.
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PARTE 2

TEMAS EM
DESTAQUE
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COMÉRCIO
EXTERIOR
A ABIFINA atua em favor dos interesses nacionais nas negociações de acordos comerciais, com vistas a equilibrar
a tendência dos países desenvolvidos
de tentarem inserir cláusulas de propriedade intelectual TRIPs Plus, abrir
mercados emergentes de compras governamentais e buscar apoio local de
bancos de desenvolvimento, como o
BNDES. A entidade participa da construção de entendimentos nessa área
principalmente por meio da sua participação na Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), da Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
O Acordo Brasil-Peru, celebrado em
2016, foi o primeiro em compras públicas assinado pelo Brasil, incluindo
procedimentos de licitação e transparência nas esferas federal e estadual. Atualmente, está em negociação o
Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, principal tema na agenda da ABIFINA.
Para a entidade, é crítico o capítulo
de propriedade intelectual. Em outubro de 2017, associações dos setores
farmacêutico e farmoquímico enviaram documento contrário à posição
europeia para o embaixador Ronaldo
Costa Filho, líder da equipe brasileira
nas negociações. A proposta da União
Europeia pretende estender a vigência
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de patentes ao contar o prazo a partir da data de concessão de registros sanitários, além de pedir a proteção de dados de prova para o registro de produtos
medicinais. Assinaram o documento ABIFINA, Grupo FarmaBrasil, Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) e Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos).
Em agosto, o embaixador Ronaldo Costa recebeu em Brasília o então vice-presidente da ABIFINA, Reinaldo Guimarães, e dirigentes de outras entidades para
tratar do tema. A associação abordou a negociação também em reuniões com
sua equipe técnica e associados, além da CEB.
Em resposta a questionamento do setor produtivo, o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços se posicionou firmemente contra aceitar cláusulas
TRIPs Plus. Já segundo o embaixador Ronaldo Costa, estarão excluídos da oferta
do Brasil todos os aspectos que possam ferir a política de desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde. Sobre esse tema, a ABIFINA tem constantemente se
reunido com o conselheiro Daniel Pinto, do Itamaraty, para acompanhar e auxiliar
nas tratativas do Acordo Mercosul-União Europeia.

OUTRAS ATIVIDADES

Protocolo de compras governamentais – Os países signatários do Mercosul assinaram o Protocolo de Compras Governamentais durante a LI Reunião Ordinária
do Conselho do Mercado Comum, ocorrida em Brasília, em dezembro de 2017. O
acordo permitirá que empresas do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai participem de licitações públicas realizadas por governos dos quatro países. No caso
do Brasil, o Protocolo não se aplicará às aquisições de certos medicamentos. O
mesmo vale para as contratações públicas que envolvam transferência de tecno-
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logia de produtos de saúde e insumos farmacêuticos estratégicos para o Sistema
Único de Saúde (SUS). O Brasil poderá exigir condições compensatórias especiais
relacionadas ao objeto da contratação, limitadas à transferência de tecnologia e
conteúdo nacional.

1ª Agenda Regulatória de Comércio Exterior – A Câmara de Comércio Exterior
(Camex) estrutura o documento para o biênio 2018-2019. Em janeiro de 2018, a ABIFINA entregou suas contribuições. A Agenda Regulatória tem por objetivo identificar e organizar temas estratégicos a serem acompanhados pela Camex. Oito
assuntos fizeram parte da consulta ao setor: aduana, procedimentos de comércio
exterior e facilitação de comércio; regulamentos técnicos e sanitários; produtos da
base industrial de defesa, bens sensíveis e controle de produtos químicos; financiamento e garantias; defesa comercial; Zonas de Processamento de Exportação;
transporte e logística; e serviços e compras públicas.

Inserção internacional das empresas brasileiras – A CNI elaborou documento com propostas voltadas para este objetivo, que foram apresentadas em junho
de 2017 para o então ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Pereira, e o secretário-executivo do Ministério das Relações Exteriores, Marcos Galvão, durante encontro da CEB, do qual a ABIFINA participou.

Mercosul – A ABIFINA integrou reuniões da CEB entre 2016 e 2018, que discutiram,
principalmente, o andamento das negociações Brasil-México e Mercosul-União
Europeia. O Brasil esteve na Presidência pro tempore do Mercosul no 2º semestre
de 2017, período no qual foi concluído o Protocolo de Contratações Públicas do
Mercosul, publicado em dezembro de 2017.

Agenda Internacional da Indústria – Mesa-redonda com o tema foi realizada
em novembro de 2016 em Brasília. No mesmo período, aconteceu o 4º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-Ibrac. A ABIFINA acompanhou os debates.
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PROPRIEDADE
INTELECTUAL
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) realizou em agosto de 2017
consulta pública sobre o procedimento simplificado para deferir patentes. Na
prática, a proposta consiste na aprovação imediata de todos os pedidos com o
objetivo de acabar com a fila de exame, que leva em média 10 anos. O assunto é
prioritário para a ABIFINA, que vem alertando para os efeitos danosos da medida.
Entre eles, estão o desestímulo à concorrência, a dificuldade das empresas brasileiras identificarem pedidos indevidos para entrarem com subsídios contrários,
a concessão de patentes fracas e benefícios para as multinacionais, uma vez que
mais de 80% dos pedidos são de estrangeiros.
O deferimento simplificado também provocará conflitos com a Lei da Biodiversidade (no 13.123/2015). Um pedido de patente que envolva patrimônio genético
brasileiro deve apresentar o cadastro no Sistema de Gestão do Patrimônio Genético (SisGen), o que não poderá ser aferido caso a medida seja aplicada. A ABIFINA
discutiu, em outubro de 2017, uma estratégia de monitoramento desses pedidos
com Rafael Marques, diretor do Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente.
A ABIFINA enviou para o INPI documento expondo suas defesas, juntamente
com a Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica (Abiquifi) e a Associação
Brasileira dos Defensivos Genéricos (Aenda). Em seguida, a entidade se manifestou por meio da consulta pública. As sugestões encaminhadas incluíram retirar
do procedimento simplificado os pedidos de patentes de qualquer área relacionada a saúde, medicamentos e fármacos, e aumentar o prazo para pedido de
exame técnico e envio de subsídios.
Para formular seu entendimento, a ABIFINA discutiu o tema com associados e
entidades do setor. Também detalhou o assunto com o INPI, realizando reunião
em agosto de 2017 com o diretor executivo do Instituto, Mauro Maia, a coordenadora geral de Patentes I, Liane Lage (representando o diretor de Patentes), e o
procurador-geral do órgão, Loris Baena. O tema foi aprofundado ainda em seminário realizado pela Associação dos Funcionários do INPI (Afinpi).
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL PATENTES, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (SIPID)

O SIPID cumpre o papel de colocar frente a frente setor produtivo e governo
para discutirem soluções para políticas públicas. Em 2017, o evento chegou à sua
oitava edição, que teve como principal debate a polêmica proposta de deferimento
simplificado de patentes.

RELATÓRIO DE GESTÃO ABIFINA • ABRIL 2016 - MARÇO 2018 |

25

Em suas participações nas mesas, a ABIFINA sustentou posição contrária à medida. O consultor jurídico da entidade, Pedro Barbosa, questionou a urgência de
se implantar uma solução discutível para um problema antigo. Para ele, antes deveriam ser sanadas as questões estruturais do INPI, responsável pelas concessões
de patentes.
Já a coordenadora geral de Patentes I do INPI, Liane Lage, destacou o trabalho
de melhoria da gestão da autarquia, mas isso não seria suficiente para resolver o
atraso nas decisões, o que justificaria, portanto, a medida proposta.
Em 2016, o SIPID teve como tema os 20 anos da Lei da Propriedade Industrial. O
destaque foi a conferência do embaixador Celso Amorim, defendendo a existência de cláusulas flexíveis nos acordos multilaterais sobre as políticas de saúde e de
acesso a medicamentos, uma das pautas permanentes da ABIFINA. Outros temas
tratados foram litigância em propriedade intelectual e a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos pedidos de patentes farmacêuticas.

ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA

O INPI e a Anvisa assinaram, em abril de 2017, uma portaria conjunta para esclarecer o papel de cada órgão no exame de patentes farmacêuticas. Pela norma,
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a Anvisa realiza a anuência prévia dos pedidos, limitando-se ao risco sanitário e,
quando necessário, emitindo opinião sobre a patenteabilidade. Esta se mantém
sob a responsabilidade do INPI.
A ABIFINA, que defende a manutenção da anuência prévia, enviou carta às Presidências do INPI e da Anvisa para apoiar a publicação da portaria e propor ajustes. O
tema já havia sido tratado anteriormente, em fevereiro, com dirigentes do Instituto,
em reunião que abordou ainda a demora nas publicações do Tratado de Cooperação
em Matéria de Patentes (PCT) e as regras para averbação de contratos de tecnologia.
Em março de 2018, a ABIFINA e outras entidades participaram de reunião convocada pelo INPI e a Anvisa para tratar do Grupo de Articulação Interinstitucional,
que tem por objetivo estabelecer procedimentos para a análise dos pedidos de
patentes farmacêuticas com anuência prévia da Anvisa.

PROJETOS DE LEI

A ABIFINA acompanhou, emitiu parecer e participou de audiências públicas
sobre propriedade intelectual no Congresso. Em 2017, preocupou o setor farmoquímico-farmacêutico o substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 333/1999, que
aumenta as penalidades para crimes contra a PI na comercialização de medicamentos e produtos farmacêuticos. O receio é que a nova redação estenda o prazo
das patentes e criminalize a indústria de genéricos. As entidades do setor alertam
que a falsificação de medicamentos já tem tipificação penal como crime contra
a saúde pública.
Sobre o Projeto de Lei nº 62/2017, que propõe a autonomia financeira do INPI, a
ABIFINA encomendou à sua consultoria jurídica um parecer que apontou a constitucionalidade da proposta e sua capacidade de provocar melhorias nos serviços do
Instituto. Em 2016, a entidade debateu na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no
3.406, que define o prazo máximo para os exames de marcas e de patentes.

COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Formado pela equipe técnica da ABIFINA e profissionais de empresas associadas, o Comitê de PI contribuiu com subsídios para a formulação dos posicionamentos da entidade sobre os temas de PI. Além disso, encaminhou contribuições para a
Consulta Pública nº 01/2017, sobre diretrizes de exame de patentes na área química.
Para manter o diálogo com pesquisadores e especialistas da área, o Comitê
recebeu a analista de patentes da Anvisa Jussanã Abreu, que apresentou sua tese
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de doutorado sobre prospecção tecnológica. O diretor do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes, João Marcelo Assafim, apresentou os aspectos jurídicos e a proteção de dados de testes no setor farmacêutico.
O conselheiro do Itamaraty, Daniel Pinto, apresentou as principais tratativas do
Acordo Mercosul-União Europeia, principalmente aquelas relacionadas à propriedade intelectual.

GRUPO DE APOIO JURÍDICO DA ABIFINA (GAJ)

Com 12 anos de atuação, o GAJ é a unidade da ABIFINA responsável por monitorar ações judiciais relativas à PI que sejam de interesse das empresas participantes do grupo. O GAJ solicita aos magistrados participação da ABIFINA
nessas ações como amicus curiae (amigo da corte), figura atuante como terceira parte no processo oferecendo subsídios técnicos para embasar o julgamento. Apenas instituições com elevada representatividade e especialidade na
matéria são aprovadas como amicus curiae, e a ABIFINA tem registrado alto
índice de aceitação.
No período de 2016 a 2018, a entidade realizou 20 intervenções como amicus
curiae, obtendo 18 decisões favoráveis aos laudos que apresentou. Além disso,
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foi aceita em 45 causas novas e relevantes, obtendo grande influência de seus
argumentos técnicos sobre as perícias realizadas e, consequentemente, das decisões judiciais.
A equipe técnica do GAJ também elaborou 30 laudos (21 técnicos vinculados
ao pedido de entrada como amicus curiae e nove complementares e manifestações contra as outras partes), quatro documentos com perguntas aos peritos nomeados pelos juízes, quatro reuniões com os peritos e as demais partes, e quatro
reuniões com o INPI.
O GAJ atua em ações ajuizadas por empresas detentoras de patentes com o
objetivo de reivindicar ou estender períodos de exclusividade no mercado. A ABIFINA se posiciona contra tal prática, com vistas a preservar o interesse público e
também o de seus associados.
Como resultado do trabalho do GAJ, os juízes cada vez mais adotam decisões
favoráveis à ABIFINA, o que tem grande impacto no lançamento de genéricos no
mercado, além de criar jurisprudência em matéria de PI.

RESULTADOS DO GAJ

Ano

Ações
judiciais (nº)

Aceitação como
amicus curiae (%)

2007-2008

37

75,7

2009-2010

71

77,5

2011-2012

99

79,8

2013-2014

158

81,0

2015-2016

250

84,8

2017

531

87
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)

O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acolheu o pedido da ABIFINA
e ajuizou, em maio de 2016, uma nova Ação Direta de Inconstitucionalidade (no
5529) que contesta o parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial.
Segundo esse artigo da lei, a vigência de uma patente será de, pelo menos, 10
anos a partir da data de sua concessão. Com isso, as patentes no Brasil duram
mais de 20 anos, período normal de proteção, devido à demora no exame do INPI.
A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) pleiteou, no mesmo ano,
sua inclusão como amici curiae nas duas ações. No pedido, a entidade anexou
dois estudos que demonstram o alto custo do art. 40 para o sistema público de
saúde, além de apontar que o ônus da ineficiência administrativa é transferido
para a população e premia companhias que se aproveitam do atraso na análise
de pedidos de patente.

OUTRAS ATIVIDADES

Gestão do sistema de propriedade intelectual – A ABIFINA foi recebida em junho de
2016 pelo presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, e outros dirigentes do Instituto para
conversar sobre os planos do governo para a
propriedade intelectual.

Procuradoria do INPI – Representantes da unidade se reuniram com a ABIFINA
para tratar das ausências do Instituto em julgamentos relevantes para as associadas da entidade. Além de tratar das ausências do INPI, essa reunião gerou a negativa da Procuradoria em aceitar perícias consensuais, o que estava prejudicando
ainda mais a isenção dos peritos nomeados, por serem estes indicados pelas autoras, em sua maioria multinacionais.
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COMPLEXO INDUSTRIAL
DA SAÚDE
A participação da ABIFINA nos principais fóruns e reuniões sobre o tema foi constante
no biênio. O fato relevante no período foi a construção da Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde, instituída pelo Decreto nº 9.245, de 20/12/2017, fruto do
trabalho persistente da ABIFINA e de outras entidades representativas, assim como
de seus associados, defendendo maior segurança jurídica para as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Estas passaram a ser regidas pela nova normativa.
Ao longo da elaboração do decreto, sugestões foram apresentadas ao Ministério da Saúde, entre elas a de manter o Grupo Executivo do Complexo Industrial da
Saúde (Gecis) na posição de gestor da política, o que foi atendido.
Também em consonância com os pleitos do setor produtivo, o decreto estabelece que os acordos de transferência de tecnologia entre os setores público e
privado serão respaldados pela assinatura de contrato entre as partes.
A nova política do Ministério foi discutida amplamente nas reuniões do Gecis,
que abordaram outros temas. A ABIFINA participou dos quatro encontros realizados entre 2016 e 2017. No primeiro deles, o ministro da Saúde, Ricardo Barros,
firmou o compromisso de investir R$ 6,4 bilhões no setor. Nos demais, os temas debatidos foram o edital para transferência de tecnologia de radioterapia, a produção
de novos medicamentos biológicos por meio de PDPs, a plataforma virtual para
submissão de projetos de PDPs e a aprovação de 25 novas parcerias desse tipo.
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OUTRAS ATIVIDADES

1º Encontro Nacional do Complexo Industrial e Inovação em Saúde – Debateu
as mudanças na regulamentação e na gestão das PDPs.

Grupos de trabalho do Gecis – A ABIFINA integrou os cinco grupos de trabalho
criados pelo Gecis para tratarem dos seguintes temas: revisão do marco regula-
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tório do Complexo Industrial da Saúde; tributos e relações bilaterais; acompanhamento do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS; propriedade intelectual; e
rotas tecnológicas portadoras de futuro.
Seleção de projetos de PDPs – A 14ª reunião do Gecis, em dezembro de 2017,
divulgou as 25 novas PDPs aprovadas pelo Ministério da Saúde. As parcerias
envolvem 11 medicamentos sintéticos e cinco biológicos. Foram assinados
também 16 termos de compromisso para a fabricação de outros biológicos e
sintéticos.
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PARTE 3

SEGMENTOS
DA QUÍMICA FINA
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BIODIVERSIDADE
Durante 14 anos, a ABIFINA se engajou nas tentativas de se instaurar um marco legal satisfatório para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional brasileiros para fins de pesquisa. A Medida Provisória nº 2.186-16/2001 foi uma
primeira resposta, que trouxe insegurança jurídica e lentidão nas autorizações do
governo para as empresas e instituições de pesquisa usarem esses ativos da biodiversidade em seus estudos. Após muitas discussões e propostas, nas quais a
ABIFINA sempre teve protagonismo, em 2015 foi promulgada a Lei nº 13.123 e, em
2016, o Decreto nº 8.772.
Tanto a lei como sua regulamentação atenderam, de forma geral, às demandas do setor produtivo. Propostas trabalhadas pela ABIFINA foram incorporadas,
como a não exigência de permissão prévia do governo para início das pesquisas,
bastando o cadastro do projeto no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio
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Genético (SISGen). A repartição não
monetária de benefícios com as comunidades tradicionais, feita sobre os ganhos aferidos com o produto no mercado, foi outra conquista.

OUTRAS ATIVIDADES

Conselho Nacional do Patrimônio
Genético – A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) indicou a ABIFINA para a
vaga de 2º suplente no Conselho Nacional
do Patrimônio Genético (Cgen), graças às
contribuições realizadas para a aprovação do Marco Legal da Biodiversidade. A
consultora Ana Claudia Oliveira assumiu
o posto pela entidade. A representante da
ABIFINA participou das reuniões ordinárias do Cgen entre 2016 e 2018.

Uso da biodiversidade – A ABIFINA
participou, em fevereiro de 2018, de
workshop promovido pela CNI para discutir as diretrizes para o uso sustentável
da biodiversidade pela indústria no Brasil. Ana Claudia Oliveira também ministrou palestra na Embrapa Agroindústria
sobre patrimônio genético e cadastramento no SisGen, em março do mesmo ano.

SisGen – A versão preliminar do sistema foi apresentada pelo Ministério do Meio
Ambiente ao setor produtivo em junho de 2016, em reunião que teve a participação da ABIFINA.

Oficina de Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado – Promovida em novembro de 2017 pela ABIFINA, no Museu de Arte do Rio, para discutir a legislação da área. Foi realizado um exercício prático com uso do SisGen e,
depois, elaborado um relatório com sugestões de melhoria no sistema, encami-

36

| RELATÓRIO DE GESTÃO ABIFINA • ABRIL 2016 - MARÇO 2018

nhado ao Ministério do Meio Ambiente. O evento foi promovido junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Centro Universitário Estadual da Zona
Oeste (Uezo) e L’Oréal Brasil.

ABIFINA na TV – Para estimular o debate sobre biodiversidade e a Lei nº 13.123, a
ABIFINA participou de programa no Canal Saúde, representada pela consultora
Ana Claudia Oliveira.

Projeto das Nações Unidas – A ABIFINA participa de um projeto do Fundo Global
para o Meio Ambiente que visa a promover o uso inovador de plantas medicinais
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brasileiras por meio do fortalecimento das cadeias produtivas de fitoterápicos. Gerenciado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em
conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, o projeto teve a primeira reunião
em novembro de 2017. As atividades devem ser iniciadas em 2018. Estão previstos
o mapeamento de pesquisas, comunidades tradicionais e Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes na cadeia de valor; formação de parcerias com a indústria;
negociação de direitos; e estímulo ao uso dos fitoterápicos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
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MANUAL AJUDA
EMPRESAS A
REGULARIZAREM
PROJETOS DE PESQUISA
Compartilhando todo o conhecimento
acumulado no assunto, a ABIFINA lançou
em agosto de 2017 o Manual Digital de
Acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro
e ao Conhecimento Tradicional Associado,
com patrocínio da Finep e autoria da consultora Ana Claudia Oliveira.
O evento de lançamento foi marcado pelo registro dos avanços da atual legislação e da necessidade de se conhecer e se proteger a biodiversidade brasileira. Isto é fundamental para maximizar as oportunidades de
inovação e desenvolvimento que podem surgir a partir da correta utilização do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.
Estiveram presentes no evento o diretor da Finep Márcio Girão, o vice-presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (Cgen) do
Ministério do Meio Ambiente, Henry Novion, e a diretora da ABIFINA para
Assuntos da Biodiversidade, Cristina Ropke.
A publicação comenta a Lei da Biodiversidade e o Decreto regulamentador, sistematizando as informações para apoiar empresas que precisem regularizar a situação de suas pesquisas científicas junto ao Cgen.
Os procedimentos previstos na legislação, como o preenchimento do
SisGen, são explicados no Manual, que conta com recursos gráficos para
melhor entendimento dos conceitos.
Em 2018, a ABIFINA busca apoio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para disponibilizar versões do Manual impressa e em
inglês. Além disso, a consultora Ana Claudia Oliveira realiza, pela ABIFINA,
treinamentos e palestras sobre o SisGen e a Lei da Biodiversidade para as
empresas associadas que desejarem esse apoio.
A publicação está disponível no site da ABIFINA: www.abifina.org.br.
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AGROQUÍMICO
A agenda de reuniões com o governo federal foi atividade fundamental no setor
agroquímico. O ano de 2017 começou com discussões no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre melhorias previstas na área regulatória, especialmente a adoção de um sistema eletrônico para acompanhar processos, medidas para desburocratização, definição de novas prioridades (como
alvos biológicos para registro) e trabalho remoto. As medidas visam a agilizar o
processo de registro e aumentar a oferta de produtos no mercado.
Em agosto de 2016, a ABIFINA esteve no Palácio do Planalto para o lançamento
do Plano Agro+, cujo objetivo é promover a transparência, a melhoria regulatória
e o comércio exterior no agronegócio. O evento teve as presenças do então presi-
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dente interino Michel Temer e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A ABIFINA
também participou de reunião com o ministro Maggi para tratar dos entraves na
área de defensivos agrícolas.
Ainda ao longo do mês, a ABIFINA realizou reuniões com o Mapa, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os assuntos tratados foram a priorização de registros, reavaliação agronômica de produtos para ferrugem-asiática,
simplificação de registro para clones, reavaliação de ingredientes ativos e a consulta pública para avaliação de risco de agrotóxicos para abelhas.
No último Diálogos com a Indústria, promovido pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) em novembro, a ABIFINA, outras entidades e
órgão federais discutiram os impactos do mercado ilegal de defensivos agrícolas
para o Brasil.

OUTRAS ATIVIDADES

Encontro de Fiscalização e Seminário sobre Agrotóxicos (Enfisa) – A ABIFINA
fez parte da comissão organizadora da 15ª edição do evento, que debateu a har-
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monização regulatória, entre outros assuntos. A realização foi em abril de 2017, em
Campos do Jordão (SP).

Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) – A ABIFINA acompanha as discussões
da FPA, estando presente na cerimônia de posse das diretorias que ingressaram
em fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018.

Comissão de Químicos para o Agronegócio da Abiquim – A ABIFINA integra este fórum e participa das atividades regularmente. Em setembro de
2017, a entidade compareceu ao encontro da Comissão. Em outubro de 2016,
o grupo se reuniu com a senadora Ana
Amélia para relatar as dificuldades do
setor, em especial o comércio ilegal de
produtos e a necessidade de isonomia
tributária para fertilizantes. A senadora,
que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, se comprometeu a fomentar o debate sobre o tema.

16º Congresso Brasileiro do Agronegócio – Realizado 2017 pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), o encontro reforçou a importância do Brasil na produção mundial de alimentos. A ABIFINA participou do evento.

Especificação para rótulos e bulas – A ABIFINA contribuiu para a definição da
Instrução Normativa da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) n° 16, de 18 de
maio de 2017, que alterou as especificações para a elaboração de rótulos e bulas
de agrotóxicos, além de oferecer diretrizes para o uso do Sistema de Produtos
Fitossanitários (Agrofit). O Ministério da Agricultura reuniu o setor produtivo em
maio de 2017, em Brasília, para discutir a norma, que estava em pauta desde 2015.

Avaliação e classificação toxicológica – Duas consultas públicas (CP) trataram respectivamente destes temas: a CP nº 260/2016 e a CP nº 262/2016. A CP
nº 261/2016, por sua vez, abordou como as informações toxicológicas devem ser
inseridas nos rótulos e bulas de agrotóxicos. Em novembro de 2016, a Anvisa apresentou em audiência pública os textos finais dessas consultas, que resultaram
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das contribuições enviadas por entidades como a ABIFINA. Em fevereiro de 2018,
a Anvisa abriu outra consulta pública, propondo um guia para a elaboração de
rótulo e bula de agrotóxicos. As normativas resultantes dessas consultas públicas
ainda serão publicadas.

Reavaliação toxicológica de agroquímicos – A CP nº 313, da Anvisa, propôs em
2017 mudanças na norma sobre o tema. A ABIFINA enviou contribuições por meio
do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg).

Manual do Parecer de Análise Técnica da Empresa (Pate) – Importante documento publicado em 2017 para fins de avaliação toxicológica. A ABIFINA atuou
durante todo o processo de desenvolvimento da publicação, enviando sugestões
levantadas entre os associados.

Autorização e renovação de registro – A ABIFINA apoiou a manifestação do Sindiveg sobre a revisão da Portaria nº 03/1992, da Anvisa, que regula o tema. O Sindicato criticou as mudanças propostas, pois poderão diminuir o acesso de agricultores a tecnologias para manejo de lavouras.

Normativa de simplificação – Com contribuições do setor produtivo, a Anvisa
publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 184/2017, que normatizou o
procedimento simplificado de avaliação toxicológica para o registro e alterações
pós-registro de agrotóxicos. O objetivo é reduzir as filas de espera.

Avaliação de risco para abelhas – O Ibama implantou a Instrução Normativa
nº 2/2017, que estabelece procedimentos para a avaliação de risco de ingredientes ativos de agrotóxicos para insetos polinizadores, usando-se as abelhas como
indicador. Os detalhes foram explicados em evento promovido pelo órgão, que
lançou um manual sobre a norma.
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SETORES FARMOQUÍMICO
E FARMACÊUTICO
O Comitê Farmo discute temas da cadeia produtiva farmacêutica e farmoquímica para construir posicionamentos a serem defendidos junto ao governo. Para
isso, o Comitê realiza reuniões mensais com associados e parceiros. Destacou-se
a reunião de setembro de 2017, que foi realizada na sede da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília, com representantes de todas as empresas do setor associadas da ABIFINA. Os participantes tiraram dúvidas sobre a nova
estrutura e funcionamento da Gerência Geral de Medicamentos (GGMED), que foi
apresentada pelo novo gestor da área, Varley Dias Sousa.
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A ABIFINA vinha acompanhando o tema meses antes. Em agosto, a diretora adjunta de Autorização e Registro Sanitário da Anvisa, Meiruze Freitas, havia apresentado a proposta de reestruturação da GGMED, destacando suas novas coordenações.
Ainda no âmbito da GGMED, a reunião do Comitê Farmo de janeiro de 2017
recebeu a gerente geral à época, Patrícia Andreotti, para tratar da reestruturação
das filas de petições que aguardavam análise para registro e pós-registro de medicamentos. A solução implantada pela Anvisa para resolver os atrasos foi agrupar
as petições por área, facilitando o fluxo de trabalho.
Em maio do mesmo ano, o Comitê abordou o registro, a certificação e a inspeção
de insumos dentro e fora do Brasil, assuntos apresentados pelo coordenador substituto de Inspeção e Fiscalização de Insumos Farmacêuticos (Coins) da Anvisa, Rodrigo
Martins Bretas.
Outro tema amplamente discutido pela ABIFINA com outras entidades do setor e a Anvisa foi a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 73/2016, que trata
das mudanças pós-registro e cancelamento de registro de medicamentos com
princípios ativos sintéticos e semissintéticos. A publicação da norma representou
grande conquista para o setor, que aportou subsídios para sua elaboração e conseguiu estender o prazo para sua entrada em vigor, oferecendo tempo para as
empresas se adaptarem.
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Em fevereiro de 2018, a Anvisa publicou a RDC n° 219, que dispõe sobre as
diretrizes para aprovação condicional
das petições de alteração pós-registro
de medicamentos. Pela norma, que regula as alterações peticionadas entre a
vigência da RDC n° 73/2016 e da Lei nº
13.411/2016, os pedidos que aguardam avaliação da Anvisa poderão ser aprovados
previamente se atenderem a certos requisitos.
Ainda em função da RDC nº 73, o setor discutiu o Parecer de Análise Técnica
da Empresa (Pate), que é um documento exigido pela norma para atestar a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. As empresas sinalizaram dúvidas
sobre o preenchimento e os critérios de avaliação por parte da Anvisa. Com base
nas demandas apontadas, a agência criou o Manual do Pate, publicado a partir de
propostas técnicas enviadas conjuntamente pela ABIFINA, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) e Grupo FarmaBrasil.
Mais um passo importante conquistado recentemente na área de registro de
medicamentos foi a publicação da RDC nº 200/2017, que instaurou novas definições e providências sobre os critérios para a concessão e renovação do registro de
medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, revogando a RDC
nº 60/2014 (exceto a parte que se refere diretamente a insumos farmacêuticos). Entre as alterações, destaca-se a inclusão do conceito de medicamento inovador. A
atualização da norma incorporou subsídios enviados pela ABIFINA desde 2014.
As filas de análise de registro e pós-registro de medicamentos inovadores também passaram por mudanças. A Anvisa definiu que analisará os pedidos por ordem
cronológica para atender à Lei nº 13.411/2016. Foram estabelecidas ações para agilizar
o exame. A previsão é que as requisições feitas até 10 de novembro de 2017 sejam
analisadas até outubro de 2018 para registro e até fevereiro de 2020 para pós-registro.
Ao longo do biênio, a Anvisa adotou ainda ações para acelerar a tramitação de
processos, atendendo aos pleitos do setor produtivo, como a implantação de um
sistema de gestão da qualidade, um projeto de teletrabalho vinculado ao aumento de produtividade e a publicação de um edital para desistência de pedidos de
registro de medicamentos genéricos e similares.

MARCO REGULATÓRIO DE IFAS

A Anvisa está em processo de revisão de normativas relacionadas a insumos
farmacêuticos ativos (IFAs): a RDC n° 57/2009 trata do registro de IFAs, a RDC n°
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60/2014 estabelece critérios para a renovação do registro de medicamentos
com princípios ativos sintéticos e semissintéticos e a RDC nº 73/2016 orienta as mudanças pós-registro e cancelamento de registro, tanto de IFAs como
de medicamentos. A ABIFINA participou dos diálogos estabelecidos pela
Coordenação de Insumos Farmacêuticos Ativos (Coifa) da Anvisa com o setor
produtivo para elaborar medidas que
reduzam a burocracia do sistema atual.
Do ponto de vista de melhorias processuais, as propostas da Anvisa foram
concentrar as análises das petições,
tornar o diálogo mais próximo com o
fabricante de insumos e aumentar a
interação com a área de fiscalização da agência. Quanto à revisão das RDCs, o
objetivo é reuni-las em uma única norma, possivelmente abordando apenas as
regras para IFAs.
As dif iculdades dos associados em relação ao marco regulatório de IFAs
foram coletadas entre outubro e novembro de 2017 e apresentadas pela ABIFINA à Anvisa. A entidade reforçou que é preciso harmonizar o entendimento
do Brasil com os preceitos usados no mundo e a necessidade de qualif icação
de fornecedores.
O prazo legal para renovação de registro de IFAs foi outro assunto conduzido
junto à Anvisa. A pedido da agência, a ABIFINA identificou 50 registros de IFAs
que deixaram de ser renovados e estavam sob risco de caducarem. A entidade
buscou justificativas e propôs encaminhamentos para os casos.

OUTRAS ATIVIDADES

Estudos de estabilidade – A Anvisa realizou em fevereiro de 2018 audiência pública sobre estudos de estabilidade de IFAs e medicamentos, exceto os biológicos,
assunto que é tratado na Consulta Pública n° 453/2017. A ABIFINA participou da
audiência com seus associados e, depois, discutiu o tema nas reuniões do Comitê
Farmo. Atualmente, os regulamentos de estudos de estabilidade são vagos em
certos pontos, levando a interpretação subjetiva e baixa previsibilidade regulatória.
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Medicamentos de referência indisponíveis – A pedido da Diretoria de Autorização e Registro Sanitários da Anvisa, a ABIFINA encaminhou contribuições para a
consulta pública sobre procedimentos a serem adotados nos casos de medicamentos de referência indisponíveis para comercialização em território nacional. O
tema foi amplamente debatido em reunião convocada pela Anvisa em fevereiro
de 2018, quando apresentou estratégias para lidar com a questão.

Norma para rotulagem de medicamentos – Um documento com as considerações da ABIFINA foi encaminhado para a Anvisa em maio de 2017. Para basear a
manifestação, a entidade, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais
(Alanac) e Grupo FarmaBrasil promoveram debate em São Paulo com os associados e técnicos da agência.

Biossimilares – A Anvisa colocou em discussão a possibilidade de os medicamentos biológicos poderem ser substituídos por seus biossimilares – a chamada intercambialidade. No 2º Debate Temático de Produtos Biológicos, organizado pela
agência em 2016, a ABIFINA e outras entidades argumentaram que, se a Anvisa
atestar que os medicamentos têm os mesmos efeitos, a intercambialidade deve
ser autorizada. A ABIFINA sugeriu que fossem criados critérios técnicos para a
determinação da intercambialidade e o acompanhamento das discussões internacionais sobre o tema. Em 2017, a agência enviou uma nota de esclarecimento,
na qual explica que “a realização de estudos específicos para demonstração de
intercambialidade, por sua vez, não é um requerimento regulatório para a aprovação de um biossimilar”. O tratamento do tema no mundo foi abordado no início
de 2018 no 3º Debate Temático sobre Biossimilares, promovido pela Anvisa, com
participação da ABIFINA.

ICH – A Anvisa foi aceita em 2016 como membro do ICH, instituição que define critérios mundiais para o registro de medicamentos e reúne autoridades reguladoras e associações de indústrias. A ABIFINA ofereceu suporte técnico para a adesão
da agência e, em 2017, enviou contribuições para as revisões dos guias do ICH. A
entidade também participou da IV Sessão dos Diálogos Regulatórios Internacionais, que apresentou os próximos passos da instituição mundial.

Guias da Anvisa – Ao longo do biênio, a Anvisa colocou em consulta diversos
guias voltados para os setores farmoquímico e farmacêutico. A contribuição da
ABIFINA foi ativa. Em 2016, encaminhou sugestões dos associados para três guias
que oferecem orientações sobre: relatório sumário de validação de processo de
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fabricação de medicamentos; qualificação do transporte de produtos biológicos;
e perfil de degradação de medicamentos. Em 2017, as contribuições foram para o
Guia de Investigação de Resultados Fora de Especificações (FDE) e Revisão Periódica de Produtos (RPP). Em 2018, foi abordado o Guia para Tratamento Estatístico
da Validação Analítica.

Guarda e rastreabilidade de dados brutos – A ABIFINA relatou para a Anvisa
dúvidas dos associados em relação aos procedimentos relativos a essas atividades. A agência informou, em agosto de 2017, que abriria consulta pública sobre a
normativa que regula o tema.
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SETOR QUÍMICO
Um marco legal para o cadastro, a avaliação e o controle de substâncias químicas
industriais vem sendo debatido desde 2014. A principal proposta do governo foi a
criação do Cadastro Nacional de Substâncias Químicas Industriais, no qual produtores e importadores seriam obrigados a prestar informações quando trabalhassem com volumes a partir de uma tonelada ao ano.
A ABIFINA participou de uma série de reuniões com diversas entidades para
harmonizar o entendimento sobre o tema. Como resultado, foi enviada manifes-
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tação conjunta sobre o anteprojeto de lei, posto em consulta pública em 2016. A
lei ainda não foi publicada.
Apesar das substâncias químicas industriais serem fiscalizadas, o Ministério do
Meio Ambiente estima que de 10 a 15 mil outras substâncias são produzidas e importadas sem avaliação de risco.

OUTROS TEMAS

Controle de produtos químicos – Um novo sistema com essa finalidade foi desenvolvido pela Polícia Federal em 2017, tendo recebido sugestões da ABIFINA.
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COMPOSIÇÃO DOS DIRIGENTES DA ABIFINA
ELEITOS PARA O BIÊNIO 2016/2018
MANDATO | início em 1º de abril de 2016 e término em 31 de março de 2018.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Presidente
Ogari de Castro Pacheco
Vice-Presidentes
1º Vice-Presidente – Nelson Brasil de Oliveira
2º Vice-Presidente – Reinaldo Felippe Nery Guimarães
Vice-Presidente de Planejamento – Jean Daniel Peter
Vice-Presidente Farmacêutico – Dante Alario Junior
Vice-Presidente de Biodiversidade – Peter Martin Andersen
Vice-Presidente Farmoquímico – Nicolau Pires Lages
Vice-Presidente da Cadeia Química – Lélio Augusto Maçaira
Vice-Presidente de Biotecnologia – Akira Homma
Vice-Presidente Agroquímico – João Sereno Lammel
Diretores
Diretor de Relações Intitucionais – Odilon José da Costa Filho
Diretora de Propriedade Intelectual – Letícia Khater Covesi
Diretor de Biotecnologia – Gilberto Hauagen Soares
Diretora do Regulatório Farmo – Gabriela Corrêa Miotti
Diretora do Regulatório Agro – Thais Balbao Clemente Bueno de Oliveira
Diretora para Assuntos da Biodiversidade – Cristina Dislich Ropke
Conselho Geral
Artur Roberto Couto
Hayne Felipe da Silva
César Martins Fraga
Ronald Lamounier Rubinstein
Sérgio José Frangioni
Walker Lahmann
Conselho Fiscal
Juliana de Carvalho Assis
Milton César Olympio
Renato Maziero
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CONSELHO CONSULTIVO
Alberto Ramy Mansur
Alcebíades de Mendonça Athayde Júnior
Antônio Joaquim Werneck de Castro
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Fernando Adolpho Ribeiro Sandroni
Gabriela Mallmann
José Gomes Temporão
Luiz Carlos Borgonovi
Marcelo Rodolfo Hahn
Marcos Henrique de Castro Oliveira
Pedro Wongtschowski
Poliana Emília Botelho Silva
Telma Christina Santos Salles

CORPO TÉCNICO:
Ana Claudia Dias de Oliveira – Consultora Técnica
Fernanda Costa – Analista Técnica
Marina Moreira – Analista Técnica

EQUIPE ADMINISTRATIVA:
Claudia Craveiro – Gerente Administrativo-Financeira
Luciana Bitencourt – Assistente Executiva
Lucielen Menezes – Assistente Administrativa
Washington Soares – Analista Financeiro
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EMPRESAS ASSOCIADAS

ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA
BIO-MANGUINHOS - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS
BLANVER FARMOQUÍMICA
BLAU FARMACÊUTICA
CBL - COMPANHIA BRASILEIRA DE LÍTIO
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
EMS
EUROFARMA LABORATÓRIOS
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES
FARMANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS
FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA
GLOBE QUÍMICA
GRUPO CENTROFLORA
HYPERA PHARMA
INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ (IBMP)
ITF CHEMICAL
LABORATÓRIO SANOBIOL
LABORVIDA - LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS
LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
LIBBS FARMACÊUTICA
MICROBIOLÓGICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA
NORTEC QUÍMICA
OUROFINO AGROCIÊNCIAS
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUPERA FARMA LABORATÓRIOS
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