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A química fina está presente em todos os aspectos da vida dos brasileiros, do 

vestuário à alimentação, passando pela saúde e pelo autocuidado. É com orgulho 

que a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas 

Especialidades (ABIFINA), há 35 anos, representa as empresas desse setor tão amplo 

e importante para o desenvolvimento socioeconômico nacional. 

MISSÃO
Congregar empresas, institutos e fundações, visando promover o desenvolvimento industrial brasileiro na 

área da química fina, da biotecnologia e de suas especialidades.

VISÃO
Ser uma entidade reconhecida por pautar sua atuação baseada em princípios 

éticos, conduzindo a defesa dos interesses de seus Associados e valorizando 

a fabricação local e a inovação tecnológica centrada na empresa produtiva 

estabelecida no País. Conduzir ações focando os superiores interesses 

nacionais, com destaque para o desenvolvimento econômico sustentável, o 

mercado interno e os recursos naturais e humanos do País.

VALORES
●Ética e legitimidade

●Qualidade e segurança

●Espírito de equipe

●Responsabilidade social corporativa

●Desenvolvimento sustentável do meio ambiente

●Valorização da produção local

●Promoção da inovação tecnológica focada na empresa
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APRESENTAÇÃO
A ABIFINA chega aos 35 anos com a sólida reputação de ser uma entidade ética e defensora do interesse 

público. Sua marca está impressa nas atividades que conduz para incentivar a fabricação local, a valorização 

do Complexo Industrial da Química Fina e o desenvolvimento socioeconômico nacional soberano.  

O reconhecimento de sua posição – obtido de associados, parceiros, empresários e governo – é um privilégio 

para poucos e enche de orgulho todos os profissionais comprometidos com sua história. 

A celebração em 2021 é redobrada, devido à vitória em uma pauta antiga: pouco mais de um mês antes do aniversário da entidade (18 

de junho), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 (Lei da 

Propriedade Industrial – LPI). A decisão acabou com a extensão da vigência de patentes em decorrência de demora na concessão. Esta é uma 

fundamental e memorável conquista da ABIFINA, que atuou no processo como amicus curiae defendendo que a população brasileira só tem a 

perder com o monopólio prolongado de mercado. 

A propriedade intelectual, na qual se inserem as patentes, é tratada pela ABIFINA desde sua fundação, o que mostra sua perseverança 

em defender os propósitos institucionais. A entidade foi criada em 1986 por um grupo de 16 indústrias nacionais que percebiam a extrema 

necessidade de o Brasil ter uma política de Estado de longo prazo para fortalecer as empresas de química fina e suas especialidades. Na 

época, as consequências de um país não ter autonomia no setor se tornou muito evidente com o embargo econômico à Argentina durante a 

Guerra das Malvinas, quando a nação ficou sem acesso a medicamentos e insumos que não produzia. Vivenciamos novo exemplo, desta vez 

mundial, com a dificuldade de obter matérias-primas (oriundas basicamente de China e Índia) para a produção de vacinas contra a Covid-19. 

Diante desse cenário, a ABIFINA reforça ainda mais a necessidade de fortalecer a indústria de química fina. As bases para isso estão 

na Constituição de 1988, construída com a contribuição da entidade, que logo em seu primeiro ano de existência participou ativamente 

das propostas para o texto constitucional. Um dos resultados dessa atuação foi o capítulo sobre Ciência e Tecnologia, que define o 

mercado interno como patrimônio nacional a ser usado para viabilizar o desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico 
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do País. Esse mecanismo possibilitou avanços posteriores, conquistados 

também com a participação da ABIFINA, como a estruturação 

do Complexo Industrial da Saúde, a instituição da Política para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) e a adoção de incentivos baseados no 

uso do poder de compra do Estado. 

Outro importante marco na história da entidade foi a colaboração para o 

licenciamento compulsório do antirretroviral Efavirenz em 2007, que levou 

à fabricação local do medicamento e sua distribuição ampla e gratuita 

à população por meio do Programa Nacional de HIV/Aids. Este último se 

tornou uma referência internacional no tratamento e contenção da doença, 

que é considerada uma epidemia global.

Na atualidade, um dos principais projetos da ABIFINA é o fortalecimento 

da fabricação local de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) e de 

medicamentos, a partir da articulação com outras entidades, da formulação 

de documentos técnicos e do diálogo com o governo. Em uma nova frente, 

o combate à falsificação de produtos naturais, defensivos agrícolas e 

produtos veterinários entrou na agenda da associação, que tomou assento 

no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a 

Propriedade Intelectual (CNCP), do Ministério da Justiça. 

Além disso, a discussão com órgãos do governo é permanente para que 

o marco regulatório atenda às necessidades das empresas. A participação 

nas tratativas de acordos comerciais e de propriedade industrial também 

segue na agenda, entre outras iniciativas.

Sempre com uma visão desenvolvimentista, a ABIFINA busca mostrar 

para a sociedade e o poder público a essencialidade de todos os seus 

segmentos. Além daqueles já comentados, nota-se a importância do 

agroquímico, que apoia uma das maiores forças econômicas do Brasil – 

o agronegócio – e cujo desenvolvimento tem potencial para puxar uma 

longa cadeia produtiva. A área de saúde animal, por sua vez, garante a 

produtividade nas criações, protege os animais de estimação e evita a 

transmissão de doenças para humanos. 

Transversal a toda a cadeia química, o setor de catalisadores está presente 

em grande parte dos processos químicos industriais e sua eventual 

falta provocaria uma paralisação total da indústria. E com importância 

estratégica, a produção de lítio é determinante para a política nuclear e 

para o comércio exterior, tendo a ABIFINA contribuído para assegurar a 

operação exclusivamente nacional no setor. 

Muito foi realizado, mas o propósito da ABIFINA é avançar ainda mais em 

todas as áreas da química fina. Nas próximas páginas, esta publicação 

mostra a história em curso, sendo escrita hoje pela entidade. 

Parabéns, ABIFINA!

Sergio Frangioni
Presidente do Conselho Administrativo

Antonio Carlos da Costa Bezerra
Presidente-executivo
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CATALISADORES
Substâncias usadas para reduzir a energia de ativação e aumentar a velocidade de uma reação química. A indústria petroquímica, por 

exemplo, usa essas substâncias no processo de refino do petróleo para dividir as longas cadeias de carbono e gerar produtos de alto valor 

agregado. Entre eles, estão a gasolina e matérias-primas para a fabricação de plásticos, borrachas, resinas, solventes e até medicamentos.

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Produtos para controlar a proliferação de seres vivos nocivos ao homem e suas plantações. Também estão no grupo os reguladores de 

crescimento, que aceleram o amadurecimento e a floração das plantas. A legislação brasileira para defensivos agrícolas é uma das mais 

rígidas do mundo e segue as normas internacionais. Toda a rota de pesquisa, produção e venda é controlada pela indústria e pelo governo.

INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS (IFAs)
Elo da cadeia farmoquímica mais intensivo em pesquisa e desenvolvimento. Os IFAs são responsáveis pelo efeito terapêutico de um 

medicamento e sua matéria-prima são outras substâncias (intermediários de síntese). Depois de produzidos, os IFAs recebem a adição de 

excipientes, sendo transformados em pílulas, comprimidos, cápsulas, xaropes e outras apresentações encontradas nas farmácias.

INTERMEDIÁRIOS E EXCIPIENTES
Intermediários são moléculas produzidas por meio de síntese química (em geral na indústria petroquímica) ou por processos biotecnológicos. 

Podem ser aplicados em diversos setores da indústria, como os de medicamentos e defensivos agrícolas. Já os excipientes são substâncias 

auxiliares e inativas usadas para obtenção da forma farmacêutica.

SEGMENTOS REPRESENTADOS
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MEDICAMENTOS 
Produtos farmacêuticos de atividade profilática, curativa, paliativa ou para diagnóstico. Entre os diferentes processos de produção, o mais 

tradicional e utilizado no mundo é a síntese química, responsável por medicamentos bastante conhecidos, como a aspirina e o paracetamol. 

Outra rota é a de biotecnologia, o grande trunfo da indústria farmacêutica para promover o tratamento de doenças ainda sem opções 

terapêuticas ou sem resposta satisfatória aos medicamentos tradicionais.

PRODUTOS DA BIODIVERSIDADE 
Medicamentos fitoterápicos, semissintéticos e específicos; suplementos alimentares; produtos cosméticos e outros que utilizem matéria-prima 

da biodiversidade. No caso dos medicamentos fitoterápicos, cujos insumos são as plantas, a segurança e a eficácia são comprovadas por 

diversos testes controlados. Isso garante sua qualidade para o consumo e os torna mais uma alternativa terapêutica para os pacientes.

SAÚDE ANIMAL
Insumos e produtos acabados de uso veterinário, como vacinas, medicamentos, antissépticos e desinfetantes para limpeza do ambiente. Tais 

itens possuem a finalidade de prevenção, controle e erradicação de inúmeras doenças, assegurando a saúde não só dos animais, como a dos 

humanos que lidam com eles.

VACINAS 
Preparações biológicas destinadas a estimular o sistema imunológico para evitar, combater ou abrandar uma doença específica. A produção 

de vacinas é fundamental para proteger a população de doenças graves e contagiosas, como sarampo, poliomielite, tétano, difteria, 

meningite, gripe, febre tifoide, câncer cervical e Covid-19.
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FABRICAÇÃO LOCAL
A ABIFINA luta pela valorização do produto fabricado no Brasil, pois entende que a produção local é a base para o desenvolvimento 

socioeconômico de qualquer país. Para a entidade, as compras governamentais estão entre os principais mecanismos indutores do 

investimento e do adensamento da cadeia produtiva, constando em sua agenda permanente.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A ABIFINA fomenta a elaboração de políticas públicas voltadas para a inovação tecnológica na indústria, com base no diálogo constante com 

o governo, universidades e outras associações do setor produtivo. A entidade defende o uso de mecanismos como subvenção econômica, 

financiamento, encomendas tecnológicas e margens de preferência nas compras públicas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Atuante no tema desde a sua fundação, a ABIFINA se constituiu em um forte e legítimo representante do setor produtivo nacional nos 

debates sobre propriedade intelectual, inclusive em fóruns internacionais, participando de negociações comerciais que envolvam o assunto. 

Além disso, a entidade monitora processos de patentes considerados estratégicos, acompanha ações judiciais individuais e de interesse 

coletivo como amicus curiae (ajuda especializada à Justiça) e dissemina a cultura de proteção à propriedade intelectual. 

COMÉRCIO EXTERIOR
Para contribuir com a internacionalização das empresas, a ABIFINA consolida posições do setor para subsidiar o governo brasileiro nas 

negociações de acordos comerciais, com objetivo de preservar a competitividade da indústria local. Os temas prioritários nesta área são 

compras governamentais, propriedade intelectual, regras de origem, facilitação de comércio, alteração tarifária e defesa comercial. Grande 

parte dessa agenda é trabalhada no âmbito da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) e do Fórum Nacional da Indústria (FNI), ligados à 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

LINHAS DE ATUAÇÃO
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REGULATÓRIO SANITÁRIO
A ABIFINA exerce um intenso trabalho de construir posicionamentos dos segmentos representados sobre melhorias regulatórias, com intuito 

de reduzir a burocracia e facilitar a chegada de produtos ao mercado. O foco está no diálogo com órgãos reguladores, em especial a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

USO DA BIODIVERSIDADE 
Após assumir o protagonismo na construção do marco legal de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado 

em 2015, a ABIFINA se consolidou como entidade referência no tema. A associação defende o estímulo à produção de insumos 

farmacêuticos ativos vegetais (IFAVs) por indústrias nacionais. Também promove encontros, abertos ou exclusivos para sócios, em que reúne 

representantes de destaque da indústria, da academia e do governo para debater o uso da legislação em favor das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos com a biodiversidade brasileira. 

ARTICULAÇÃO  
INSTITUCIONAL
Para executar suas ações estratégicas, a ABIFINA 

representa as posições do setor da química fina perante 

os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também 

exerce representação setorial perante os órgãos de 

governo, levando propostas para políticas públicas. A 

agenda de reivindicações, além de ser articulada com os 

associados, tem alinhamento com entidades correlatas. 

A ABIFINA integra ainda vários comitês da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), como os das áreas de 

propriedade intelectual e acordos comerciais.

APOIO AO  
ASSOCIADO

A equipe e os dirigentes da ABIFINA 

conduzem um trabalho individualizado 

de apoio às empresas associadas, 

encaminhando pleitos e promovendo 

discussões com autoridades públicas 

sobre os assuntos de interesse.
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DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL À ADIN
Desfazer a visão de que a propriedade intelectual consiste apenas em um direito proprietário de caráter 

privado e posicioná-la como questão de interesse público (com reflexos na soberania nacional, no tecido 

produtivo, no desenvolvimento econômico, no acesso à saúde e muitos outros) tem sido o árduo trabalho 

conduzido pela ABIFINA desde a década de 1980, durante as negociações da Rodada Uruguai do Acordo Geral 

de Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês). Aí foram lançadas as bases para a constituição da atual Lei da 

Propriedade Industrial, que substituiu o antigo Código da Propriedade Industrial de 1971.  

Durante as tratativas do programa de facilitação de comércio internacional proposto no GATT, com capítulos sobre serviços, compras 

governamentais e outros assuntos, a ABIFINA sustentou que o Brasil não deveria assumir proteção excessiva dos direitos de propriedade 

intelectual, o que prejudicaria a indústria instalada no País. 

As negociações do GATT resultaram em 12 tratados, entre eles o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPs, na sigla em inglês). Esse viria a orientar a nova legislação brasileira com a exigência de proteções não existentes anteriormente 

– o Código de 1971 não concedia patentes farmacêuticas, por exemplo.

Diante da visão liberalizante da economia vigente na época e que sinalizava a adoção de uma proteção de PI ainda superior ao exigido em TRIPs, 

a ABIFINA se antecipou e encaminhou ao Congresso Nacional, em 1991, a primeira sugestão de projeto de lei para modernizar o antigo Código. A 

proposta serviu de base para o texto que foi aprovado pela Câmara de Deputados, porém consideravelmente alterado pelo Senado e promulgado 

como a atual Lei 9.279, em 1996. A ABIFINA seguiu militante no tema durante os anos de 1990 e 2000, enquanto porta-voz da CNI em propriedade 

intelectual, participando de todos os encontros para negociação de um projeto que não iria à frente – a Área de Livre Comércio das Américas (Alca).
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As posições defendidas pela ABIFINA impediram parte das tentativas das nações 

desenvolvidas de impor ao Brasil condições favoráveis às multinacionais que aqui se 

instalavam – e, portanto, desfavoráveis às nossas próprias indústrias. Essa tensão 

existe até hoje, transferida para batalhas judiciais entre empresas. Graças à persistente 

atuação da ABIFINA, esses casos começam a ser julgados a partir do enfoque do 

interesse público.  

No cenário de falta de especialização dos tribunais, em 2006 a ABIFINA passou a 

oferecer suporte técnico nas ações judiciais, comprovando os impactos do monopólio 

excessivo de patentes por meio de informações de natureza técnica, econômica e 

comercial. A entidade foi aceita como amicus curiae em mais de uma dezena de ações 

e registrou alto índice de decisões favoráveis a seus relatórios contra estratégias para 

dilatação dos prazos de patentes. 

A ABIFINA foi pioneira em alertar para a distorção do parágrafo único do art. 40 da LPI, 

que justamente amplia o tempo de vigência das patentes. A entidade ajuizou o primeiro 

pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) sobre o tema, em 2013, que não foi 

aceito devido a filigranas jurídicas. A defesa da ABIFINA foi de que a demora na entrada 

de tecnologias em domínio público provoca um ambiente anticompetitivo e prejuízos 

aos brasileiros. No que diz respeito à indústria de química fina, isso se reflete em 

medicamentos e em produtos agroquímicos mais caros por maior tempo. 

Em 2016, a tese proposta pela ABIFINA foi assimilada pela Procuradoria Geral da 

República e levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio de 

2021. A Corte decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. 

Adicionalmente, modulou os efeitos da decisão para produtos e processos farmacêuticos, 

eliminando a extensão das patentes já concedidas com base no mecanismo, para as quais 

o INPI irá corrigir os prazos de vigência. Essa é uma conquista da ABIFINA, que atuou 

como amicus curiae no processo. 

A decisão do STF, portanto, não é só uma vitória de agora. É a vitória de uma luta bem 

mais antiga da ABIFINA para construir o entendimento social de que a propriedade 

intelectual é mais que uma compensação ao esforço inovador. Ela tem sérios impactos 

nas políticas públicas nacionais de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico. 
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Fim da extensão da validade de patentes, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional 

o parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial. A Corte retroagiu os efeitos da decisão para as 

patentes de produtos e processos para a saúde já concedidas. Esta foi uma vitória histórica da ABIFINA.

Formulação do Projeto de Fortalecimento do Setor Produtivo Farmacêutico Nacional, em conjunto com outras 

entidades. O objetivo foi definir e implantar um programa de adensamento da cadeia produtiva brasileira de fármacos 

e medicamentos. A ABIFINA promoveu uma rodada de apresentação das propostas para ministérios e órgãos 

reguladores e colaborou ativamente nas pautas que visam o desenvolvimento tecnológico e de incentivo à inovação. 

Participação no grupo de trabalho GT Farma, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com objetivo 

de formular uma proposta de política de incentivo para as indústrias farmoquímica e farmacêutica. Esse é um 

resultado do Projeto de Fortalecimento do Setor. 

Assinatura de acordo de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a elaboração de projeto para fortalecer o 

setor farmoquímico nacional, visando reduzir a vulnerabilidade e dependência do Brasil em relação à importação de IFAs.

Apresentação, para a Anvisa, de importantes subsídios regulatórios para mitigar os impactos da pandemia nas 

indústrias farmacêutica e farmoquímica.

Contribuição para o novo marco regulatório de IFAs, que reduziu a burocracia, harmonizou o Brasil com o regulatório 

sanitário internacional, melhorou procedimentos e regulou as mudanças no ciclo de vida do Dossiê de Insumo 

Farmacêutico Ativo (Difa). Agora a ABIFINA trabalha para obter ajustes normativos e regras de transição mais claras.

RESULTADOS RECENTES
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Conquista de vaga no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), 

tendo a ABIFINA sido selecionada pelo Ministério da Justiça. No CNCP, a entidade assumiu a relatoria da Comissão 

Especial de Medicamentos, Próteses, Equipamentos Hospitalares e Agrotóxicos.

Instituição e coordenação do Grupo de Trabalho de Combate à Fraude em Produtos Naturais no e-Commerce, formado 

por 13 entidades. No âmbito dessa iniciativa, a ABIFINA elaborou uma cartilha digital sobre o consumo seguro de produtos 

naturais e articula outras ações, como a publicação de artigo assinado pela classe médica e a realização de eventos.

Obtenção de melhorias regulatórias e desburocratizantes para o setor agroquímico junto à Anvisa, ao lbama e ao 

Ministério da Agricultura. Por meio do Comitê Agro, a ABIFINA fez um intenso trabalho na área de propriedade 

intelectual.

Criação do Comitê de Comércio Exterior e instalação de duas Forças-Tarefa: Compras Governamentais e Mapeamento 

de Atributos, este último para contribuir para a definição das características de produtos importados.

Lançamento das bases de dados Monitoramento de Pedidos de Patentes (MPP) de medicamentos para o SUS, 

biodiversidade, defensivos agrícolas e saúde animal, que oferecem subsídios para as empresas tomarem decisões 

sobre a gestão de tecnologias e de ativos de propriedade intelectual. 

Vitória em importantes pleitos de alteração tarifária para importação – em caráter definitivo ou temporário – de 

produtos estratégicos dos segmentos da química fina, como defensivos agrícolas e medicamentos. A ABIFINA presta 

este serviço de forma permanente e personalizada para seus associados.
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A ABIFINA tem uma história de busca permanente pela proteção e promoção da indústria de química fina e vem 

sendo bastante efetiva nesse trabalho. Se não fosse pela ABIFINA, muito pouco teria sido feito por essa indústria. Este 

momento de pandemia, que é um desastre de saúde pública, mostrou o quanto o Brasil é dependente de tecnologia, 

insumos e equipamentos básicos no setor. Mostrou que o País precisa implantar uma política de Estado para ciência, 

tecnologia e inovação em insumos farmacêuticos e biotecnologia, como fizeram China e Índia, que hoje dominam 

o fornecimento desses produtos no mundo. A ABIFINA trabalha para mostrar os caminhos para o Brasil sair dessa 

situação terrível de dependência externa, buscando políticas públicas que incentivem a indústria nacional. Em seus 35 

anos, a ABIFINA deve ser fortalecida e cada vez mais ouvida pelas autoridades brasileiras.  

Akira Homma, vice-presidente de Biotecnologia da ABIFINA e assessor científico sênior de Bio-Manguinhos/Fiocruz 

Por 35 anos, a ABIFINA atua incansavelmente na capacitação tecnológica e na formulação de políticas públicas 

voltadas para a produção de Insumos Farmacêuticos Ativos. A produção destes insumos é condição basilar para a 

conversão da pesquisa e produção científica em produtos essenciais à manutenção da saúde e do bem-estar. Assim, 

sua visão como entidade, sempre construída a partir da pluralidade de seus associados, é em parte responsável pela 

capacidade nacional de prover insumos essenciais para Aids, câncer, transtornos de personalidade, entre outros. 

Hoje, mais do nunca, a condição imposta demonstra a importância de sua atuação e renova, de forma amplificada, seu 

compromisso com a química fina no Brasil.

Antonio Carlos Teixeira, vice-presidente Farmoquímico da ABIFINA e CEO da Globe Química

DEPOIMENTOS
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Sinto-me honrado em fazer parte da história da ABIFINA, uma entidade representativa da indústria da química fina, 

que agora completa 35 anos de trabalho. Sua atuação envolve uma série de temas importantes para o setor, como 

o marco regulatório e a defesa de patentes sem prazo de extensão, fato que aumenta a competitividade do mercado. 

Durante todos esses anos, somam-se à trajetória da entidade conquistas de valores muitas vezes inestimáveis. Mas o 

que aumenta minha satisfação em compor o quadro da entidade enquanto um de seus vice-presidentes é saber que a 

luta por um cenário mais positivo para desafios novos e antigos continua. Um exemplo claro e atual é o empenho da 

instituição em aumentar a autonomia do Brasil e, em consequência, reduzir a dependência na importação de produtos 

formulados, prontos para uso. Com isso, teremos um setor mais forte e potente, com melhor aproveitamento da 

capacidade instalada, além de atrairmos novos investimentos para o País. A contribuição da ABIFINA é imensa e desejo 

que muitos outros anos de atuação se somem à biografia da entidade. Parabéns, hoje e sempre!

João Sereno Lammel, vice-presidente Agroquímico da ABIFINA e consultor da Ourofino Agrociência

Sou testemunha e partícipe, juntamente com outros caros colegas, da constituição da ABIFINA, quando foram delineados, 

entre os princípios que balizariam sua atuação, o desenvolvimento industrial, econômico e social do Brasil, no que tange 

os setores farmoquímico e farmacêutico. Assim a ABIFINA, desde seu nascedouro, vem cumprindo todas as propostas que 

nortearam sua formação de maneira transparente, incisiva e com muita dedicação, não apenas por meio das várias Diretorias 

que por lá passaram, como também por sua equipe de trabalho, sempre disposta a executar o melhor em prol da ABIFINA e 

seus propósitos. Que seu porvir continue sendo brilhante como até agora. Parabéns à ABIFINA por mais um aniversário.

Dante Alario Junior, vice-presidente de Propriedade Intelectual & Inovação da ABIFINA  

e diretor Técnico e Científico na Biolab Sanus Farmacêutica

Com apenas 35 anos de fundação, a ABIFINA entrelaça sua história de entidade de classe com a luta pela inovação e pelo 

fortalecimento da química fina no Brasil, atuando de forma orgânica em vários segmentos empresariais inter-relacionados, 

assim como construindo pontes e parcerias com diversos setores estratégicos, agregando valor ao processo de fabricação 

nacional de insumos importantes para o Brasil, com visão internacional. Parabéns, ABIFINA!

Jorge Mendonça, 2o vice-presidente da ABIFINA e diretor de Farmanguinhos/Fiocruz 



14

Parabenizo a ABIFINA pela comemoração dos seus 35 anos de existência em defesa da produção nacional, orgulhoso 

de participar como associado desde os primórdios de sua fundação, além de integrar seu corpo diretivo há mais 

de dez anos. Parabenizo, especialmente, a atuação de todo o corpo técnico e administrativo, que dá suporte de 

altíssima qualidade para a gestão dessa instituição, reconhecida pela comunidade científica e empresarial como 

fundamental para a defesa dos interesses dos fabricantes nacionais de produtos de química fina, de biotecnologia 

e de especialidades químicas. A pandemia de Covid-19 demonstrou, de forma inequívoca, a importância da indústria 

brasileira para o País produzir medicamentos e cuidar da saúde de sua própria população. Diante disso, fica evidente a 

necessidade de contarmos com instituições como a ABIFINA para a defesa do interesse nacional.

Lelio Maçaira, vice-presidente da Cadeia Química da ABIFINA e presidente do Laborvida

A química fina é um setor muito importante no processo de desenvolvimento industrial e tecnológico das economias. 

No Brasil, isso ficou claro nos anos de expansão da indústria, da mesma forma como aconteceu em outros países. 

Não podemos entender o crescimento alemão entre os séculos XIX e XX sem observar as vantagens relativas 

proporcionadas pela química fina. Em um caso mais recente, a China ganhou proeminência no setor e hoje estamos 

vendo sua importância na produção de vacinas. A ABIFINA teve à sua frente um projeto de transformação, avanço e 

multiplicação do setor na economia brasileira, missão que hoje deve ser levada adiante. 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, economista e professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Conselheiro 

editorial da revista Carta Capital e colaborador da revista FACTO ABIFINA

Aos 35 anos de existência, a ABIFINA continua incansável em sua luta pelo desenvolvimento industrial, científico 

e tecnológico do Brasil, a despeito do difícil momento que o País atravessa.

Marcos Henrique de Castro Oliveira, membro do Conselho Consultivo da ABIFINA
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No momento em que a realidade se apresenta tão desafiadora, a ABIFINA se mostra imprescindível. Imprescindível na 

defesa da produção local, da inovação constante, do crescimento sustentado, do emprego da mão de obra formada em 

nosso País, da soberania nacional. A Nortec Química participa da ABIFINA desde sua criação, e é com prazer e orgulho 

que faço parte da direção da entidade.

Marcus Soalheiro, 1o vice-presidente da ABIFINA e vice-presidente da Nortec Química

Como um dos fundadores da ABIFINA, apoiado pelos amigos Craveiro e Sandroni no final dos anos 1980, trouxemos a 

recém-criada entidade para o Rio de Janeiro, onde se desenvolveu e criou bases sólidas. Sinto especial orgulho por ter 

participado daquele movimento de empresários brasileiros que se uniram para criar uma entidade com visão nacionalista 

para representar todo o Complexo Industrial da Química Fina. Tenho orgulho de ver o sucesso alcançado por meio de sua luta 

incansável pelo desenvolvimento da indústria de química fina no Brasil. Não poderia deixar de mencionar o amigo Marcos 

Oliveira, que esteve ao meu lado na gestão diária da entidade por longa data e de enaltecer a equipe técnica e administrativa, 

um time especialíssimo, que diuturnamente veste a camisa da ABIFINA, com muita dedicação, responsável por grandes 

conquistas alcançadas pela entidade.

Nelson Brasil de Oliveira, vice-presidente de Planejamento Estratégico da ABIFINA 

A Centroflora há anos acompanha os trabalhos da ABIFINA e, quando entramos na associação, fomos muito bem 

recebidos pelo mestre Nelson Brasil, que nos impressionou com seu conhecimento e sua dedicação à causa da 

química fina no Brasil. O momento é positivo para que se abram discussões diversas no sentido de tornar o Brasil 

menos dependente tanto na produção de IFAs, como de IFAVs, para que o País venha a ser não apenas um fornecedor 

local e sim um player com competência global na fabricação desses ativos. Neste aniversário de 35 anos, registramos 

nossa admiração pelo trabalho intenso da ABIFINA, com ênfase na qualidade dos profissionais que participam deste 

fundamental movimento por um Brasil mais independente.

Peter Andersen, vice-presidente de Biodiversidade da ABIFINA e CEO do Grupo Centroflora
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A ABIFINA e seus associados vêm lutando há décadas pela produção nacional de IFAs, mesmo com uma equipe reduzida 

- porém muito capaz e dedicada – e recursos limitados. Temos enfrentado enormes desafios e, com grandes aliados, 

conquistamos importantes resultados. Nossa maior missão é gerar conhecimento, riqueza, emprego e acesso à saúde, 

este um segmento fundamental e estratégico. Deixamos, por décadas, nos iludir que o ganho econômico é o principal 

fator que move as nossas empresas e esquecemos do valor estratégico. Estamos, por décadas, discutindo centavos, 

enquanto outros países tiveram a visão de fortalecer esse segmento e, nesta época de crise, responderam mais 

rapidamente às necessidades da sociedade. Investimos muito menos em inovação do que gostaríamos e deveríamos. 

Hoje precisamos lutar diariamente para sobreviver com recursos escassos. Aos nossos governantes, independentemente 

de suas ideologias, esses são pontos importantes para reflexão. 

Sergio José Frangioni, presidente do Conselho Administrativo da ABIFINA e diretor-geral da Blanver Farmoquímica e Farmacêutica

Os 35 anos da ABIFINA coincidem exatamente com o período de transição da Microbiológica – oriunda da UFRJ 

– de uma empresa de biotecnologia clássica para uma companhia de base científica dedicada às atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e produção de substâncias biologicamente ativas de interesse medicinal. Ao longo dos 

anos, a ABIFINA foi adquirindo cada vez mais destaque e colocando em evidência para a sociedade a importância 

estratégica da instalação e desenvolvimento de uma indústria químico-farmacêutica nacional. A ABIFINA cumpre 

seu papel de manter vivo o entendimento de que a nossa indústria representa também a plataforma necessária 

para a ciência brasileira impactar positivamente a qualidade de vida no Brasil e no mundo. Assim sendo, entendo 

que o futuro da ABIFINA está fortemente associado à sua capacidade de incorporar na sociedade a convicção de 

que a ciência e a tecnologia são bens sociais da maior relevância.

Jaime Rabi, diretor-executivo da Microbiológica
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