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ATENÇÃO 

SAVE THE DATE ! 

Segunda-feira dia 20 de Maio. 

Presença na ABRASP dos representantes 
das empresas para a extração dos dados 
do sistema SAMMED. 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS DE MERCADO 2013 ANO BASE 2012 

Informativo nº 11 de 13/05/2013 

Prezados; 

 

Faltam 7 dias para o Levantamento de Dados de Mercado 
2013 ano base 2012! 

Estamos confirmando a realização da extração dos dados do sistema 

SAMMED na sede da ABRASP, e na presença do auditor da UniQue, no 

próximo dia 20 de Maio na sede da ABRASP em São Paulo. 

Para os que ainda não o fizeram, solicitamos a todos os representantes que firmem suas agendas e providenciem suas 
passagens com antecedência. Lembramos também que de 21 a 24 de Maio estará ocorrendo a Feira Hospitalar em São 
Paulo. 

Atenção: Lembramos às empresas que, após fecharem o respectivo relatório no sistema SAMMED, que importem seus 
dados em planilha Excel e tragam esta planilha em um pen-drive no dia a ser marcado para a coleta dos dados 
para uma eventual necessidade, caso por exemplo de falta de conexão á Internet no dia ou impossibilidade de 
acesso ao sistema SAMMED.  

Conforme previsto no nosso cronograma abaixo, concluímos todas as etapas que viabilizam o levantamento de dados de 
mercado no dia 20 de maio. 

Cronograma atualizado em 13/05/2013: 

ATIVIDADES PREVISTAS RESP. MAR ABR MAI JUN 

1.  Obter confirmação de participação das empresas ABRASP + EMP                

2.  Obter confirmação dos representantes das empresas ABRASP + EMP                

3.  Definir empresa de auditoria e ser contratada ABRASP                

4.  Fechar contrato e acordo de confidencialidade com a empresa ABRASP                

5.  Revisar as nomenclaturas padronizadas X códigos GGREM das apresentações ABRASP                

6.  Período para cada empresa protocolar seu relatório de comercialização na CMED EMP                

7.  Período para CMED eventualmente solicitar correção de dados às empresas CMED                

8. Coleta de dados com todos os representantes na sede da ABRASP – 20 de Maio UniQue + EMP                

9. Compilação de dados pela empresa de auditoria UniQue                

10. Disponibilização dos resultados para verificação da ABRASP UniQue                

11. Divulgação dos resultados em Assembléia Extraordinária da ABRASP ABRASP                

Obs.: 1) EMP = cada uma das empresas do setor 
 2) UniQue = empresa de auditoria contratada 

  

 

Importante: 

Mais uma vez vamos tentar realizar 100% da coleta dos dados das empresas mediante acesso on-line ao 
sistema SAMMED, a ser feito num único dia na sede da ABRASP na presença da empresa de auditoria 
contratada. No entanto, recomendamos a todas as empresas que salvem o respectivo arquivo em um pen-drive 
para o caso do sistema SAMMED não estar disponível para consulta como já ocorreu no passado. 

Ressaltamos que o acesso on-line ao sistema na presença da empresa de auditoria se traduz em total 
confiabilidade dos dados a serem utilizados no processo. 

20 de Maio 
Semana da 

Feira Hospitalar 
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Adesão das empresas 

Segue abaixo a lista das empresas que participarão do terceiro levantamento de dados, incluindo o nome do representante 
que participará do processo. Solicitamos às empresas que se manifestem via email para abrasp2@abrasp.org.br caso haja 
necessidade de troca do representante. 

EMPRESA REPRESENTANTE CONTATO STATUS 

Baxter Hospitalar Ltda. Carolina Rodrigues 
Tel.: (11) 5694-8496 
Email: Carolina_rodrigues@baxter.com 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Beker Produtos Fármaco Hospitalares Ltda. 
Jefferson C. 
Mendes 

Tel.: (19) 3872-9355 
Email: jcmendes@ablbrasil.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. Tiago Egidio 
Tel.: (62) 8406-0901 
Email: tiago@equiplex.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Eurofarma Laboratórios S/A Ilan Fajtlowicz  
Tel.: (11) 5090-8651 
Email: Ilan.fajtlowicz@eurofarma.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Ltda. Celso Lima 
Tel.: (88) 3532-7000 / (88) 8827-0020 
Email: gerenciaindustrial@farmace.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Fresenius Kabi Brasil Ltda. Nicolas Conceição 
Tel.: (11) 2504-1442 
Email: nicolas.conceicao@fresenius-kabi.com 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda. Enio 
Tel.: (62) 3265-6565 
Email: enio@halexistar.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Indústria Farmacêutica Basa Ltda. Rodrigo Trentin 
Tel.: (54) 3419-8638 / (54) 9151-4850 
Email: rodrigo@basafarma.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. Clodoaldo Moreira 
Tel.: (11) 99944-7538 
Email: cmoreira@isofarma.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

J.P. Indústria Farmacêutica S/A Everton Buzzo 
Tel.: (16) 3512-3500 
Email: mktjp@jpfarma.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Laboratórios B.Braun S/A Marina Leite 
Tel.: (21) 2602-3207 
Email: marina.leite@bbraun.com 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Samtec Biotecnologia Ltda. André Ignácio 
Tel.: (16) 3965-1416 
Email: andre@samtec.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

Laboratório Sanobiol Ltda.* 
Antônio Clarete  de 
Castro 

Tel.: (35) 3449-2613 
Email: marcioferraz@sanobiol.com.br 

Participação: CONFIRMADA 
Representante: CONFIRMADO 

* Empresa não filiada à ABRASP, mas que aderiu aos levantamentos de dados de mercado de 2011 ano base 2010 e 2012 ano base 2011. 

Como ocorrerá a extração dos dados do sistema SAMMED? 

1. Cada representante de empresa se reunirá com o auditor da UniQue em sala isolada, seguindo a ordem de chegada 
na ABRASP. O auditor estará disponível das 9:00h às 17:00h; 

Endereço da ABRASP: Avenida Alvorada, 1280 – Sede do Sindusfarma – Sala ABRASP 

 Vila Olímpia – São Paulo SP 

2. O representante acessa o sistema SAMMED no computador do auditor e extrai o seu relatório de comercialização, 
que será salvo exclusivamente no computador do auditor; 

3. Opcionalmente, caso ocorra alguma intercorrência com o sistema SAMMED ou com o acesso à Internet, o 
representante deve passar o seu relatório de comercialização previamente extraído e salvo em um pen-drive para o 
auditor. 

4. O tempo previsto para cada extração de dados é de no máximo 10 minutos. 

Por segurança, somente o computador do auditor será utilizado para acesso ao sistema SAMMED. 

 

Atenciosamente, 

Carlos Mauricio 
Presidente da ABRASP 

mailto:abrasp2@abrasp.org.br

