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 Categoria vai lutar por 7% de reajuste nos salários e 
10% na PLR (Participação nos Lucros e Resultados)

PAUTA DO SETOR FARMACÊUTICO É APROVADA
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A pauta de 
reivindicações do 
setor farmacêutico 
foi oficialmente 
entregue ao 
Sindusfarma 
(sindicato dos 
empresários)
em 6 de março

Pauta já está com o Sindusfarma
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Farmacêuticos aprovam pauta

Reajuste de 7% em todos os 
salários e de 10% na PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Resultados) 
são as principais reivindicações do 
setor farmacêutico na campanha 
salarial deste ano. 

A pauta foi aprovada em as-
sembleia realizada com a cate-
goria no domingo, 1º de março. 
Acompanhe abaixo todas as rei-
vindicações. 

As negociações deste ano en-
volvem apenas as cláusulas eco-
nômicas, uma vez que as sociais 
foram renovadas por dois anos na 
campanha passada.  

A última estimativa do Banco 
Central para o INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor), 
para a data-base dos farmacêuti-
cos (de abril a março), é de 3,37%, 

portanto, o índice de reajuste plei-
teado pelos farmacêuticos garan-
te um ganho real de 2,95%.    

O setor farmacêutico é um dos 
poucos setores da economia que 
continua passando ileso pela cri-
se econômica que atinge o país. 
Segundo dados do Sindusfarma 
(Sindicato da Indústria de Produ-
tos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo), o mercado farmacêu-
tico cresceu 9,25% em 2019 e o 
segmento de genéricos teve um 
crescimento ainda maior, com alta 
de 11,27%. 

Desde o início do ano, os sindi-
catos que negociam conjuntamen-
te, sob a coordenação da Fetquim 
(Federação dos Trabalhadores do 
Ramo Químico), estão discutindo 
o assunto e chegaram ao índice de 

7% de reajuste, levando em conta 
o crescimento do setor e a infla-
ção do período. “O índice propos-
to garante a reposição integral das 
perdas e um ganho real de aproxi-
madamente 2,95%, recompondo 
o poder de compra dos salários”, 
analisa Deusdete José das Virgens, 
diretor do Sindicato e coordena-

dor de Finanças da Fetquim.  
A pauta de reivindicações foi 

entregue aos patrões em 6 de 
março. Acompanhe as informa-
ções atualizadas da Campanha 
Salarial 2020 nos próximos dias, 
pelo site do Sindicato (www.qui-
micosp.org.br) e pelo Facebook 
(sindicatoquimicosp).

Campanha Salarial 2020

Indústria farmacêutica apresenta melhor resultado dos últimos cinco anos
O ano de 2019 foi extremamente positivo para o setor farmacêutico, que obteve um dos melhores resultados dos últimos cinco anos.

De acordo com o Estudo de 
Mercado Institucional da IQVIA, 
o mercado farmacêutico brasi-
leiro apresentou crescimento 
próximo a 10% em 2019.

O levantamento divulgado 
pelo próprio Sindusfarma (Sin-

dicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo) mostra que o setor encer-
rou 2019 com R$ 69 bilhões em 
vendas e alta de 10% em relação 
ao ano anterior dentro do seg-
mento varejo. Somando esse va-

lor ao faturamento de produtos 
hospitalares e compras governa-
mentais, os números chegam a 
R$ 85 bilhões. Entretanto, o sindi-
cato patronal alega que a alta do 
dólar prejudica a rentabilidade do 
setor.  
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*Valores de referência para empresas que não possuem programa próprio de PLR.

Edna Vasconcelos do Amaral,
secretária de Organização

Deusdete José das Virgens, diretor
do Sindicato e da Fetquim

Reajuste salarial: 7% (com ganho real aproximado de 2,95%)
Piso salarial: 7% de reajuste 
- R$ 1.665,22 (até 100 trabalhadores)
- R$ 1.870,17 (acima de 100 trabalhadores)
*PLR: 10% de reajuste
- R$ 1.951,87 (até 100 trabalhadores)
- R$ 2.708,02 (acima de 100 trabalhadores) 
Cesta básica ou vale-alimentação: reajuste de 10% - R$ 385,00


