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PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL DO SETOR FARMACÊUTICO 
SERÁ APROVADA EM ASSEMBLEIA VIRTUAL

O setor farmacêutico reali-
za uma assembleia virtual no 
dia 28 de fevereiro (domin-
go), às 10 horas, para discutir 
e aprovar a pauta da Campa-
nha Salarial 2021. Para parti-
cipar é preciso se cadastrar 
antecipadamente no site do 
Sindicato.  

A negociação deste ano en-
volve apenas as cláusulas eco-
nômicas, uma vez que as so-
ciais foram renovadas até 2022. 

Os sindicatos que nego-
ciam conjuntamente, sob o 
comando da Fetquim (Fe-
deração dos Trabalhadores 
do Ramo Químico), já se re-
uniram para discutir uma 
pré-pauta e  tiraram um in-
dicativo que contempla a re-
posição integral da inflação, 
mais aumento real de 3% 
dentre outras importantes 
reivindicações. 

A previsão de inflação acu-
mulada nos 12 meses, referen-
tes à data-base dos farmacêu-
ticos (1º de abril), segundo o 
Banco Central, é de 5,95%.

SETOR CRESCE NA CRISE 
O setor farmacêutico é um 

dos únicos setores da econo-
mia que continua crescendo 
em plena crise. 

A indústria farmacêutica re-
gistrou crescimento de 12,13% 
em 2020 (R$ 126 bilhões). Em 
2019 o crescimento registrado 
foi de 9,25%.

O aumento de vendas em 
unidades foi de 8,33% (R$4,7 
bilhões). O dobro do que o re-
gistrado em 2019 (4,66%).  A 
capacidade instalada da indús-
tria segue estável em 76,8%.

Foram gerados mais 1.337 
postos de trabalho no estado 
de São Paulo. Até entre os 
propagandistas da indústria 
farmacêutica, uma das áreas 
dentro deste mercado afeta-
das pela crise, houve saldo 

positivo de 151 empregos.
Os dados são do Dieese 

e mostram que a indústria 
farmacêutica não foi afeta-
da pela pandemia. “Mesmo 
com o dólar nas alturas e 
a dependência de insumos 

importados, o setor conti-
nua crescendo e melhorou 
sua performance durante a 
pandemia”, afirma Deusdete 
José das Virgens, diretor do 
Sindicato e coordenador de 
Finanças da Fetquim.


