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Em busca de trazer sempre 

boas novidades para você 

que atua no mercado e pro-

cura os melhores fornecedo-

res, a 2A+ está lançando uma 

série de Guias Anuais Digitais 

Segmentados que serão pu-

blicados ao longo do ano pa-

ra facilitar a sua vida na hora 

de organizar uma bem suce-

dida colheita de orçamentos 

que consideram qualidade e 

boa relação custo-benefício.  

 

O primeiro é este GUIA ANUAL 

2A+FARMA - CONSULTORIA 

PARA AS INDÚSTRIAS 2018-

2019. A exemplo dos demais 

estará 24 horas por dia, o ano 

todo, a seu alcance de qual-

quer lugar do mundo através 

 

da internet. Ele estará “guarda-

do” para você e acessível gra-

tuitamente em 

www.doisamaisfarma.com.br.  

A sua coleção particular de 

Guias que você nunca perde e 

está sempre ao seu alcance. 

 

Em conjunto com o Portal de 

Notícias, o Guia proporciona 

uma verdadeira rodada de ne-

gócios permanente entre con-

tratadores de serviços e con-

sumidores de produtos das in-

dústrias e fornecedores qualifi-

cados. 

 

Estão sendo programados 

Guias sobre Metrologia e com-

ponentes de processo, HVAC 

de processo, salas limpas e con-

forto, Cadeia do Frio e muito 

mais.  

 

Fiquem de olho, os melhores 

fornecedores estão por aqui 

com as mais interessantes no-

vidades. Aguardem. 

 

 

Equipe 2A+ Portais de Notícias. 
 

 

Expediente – Guia Anual 2A+ Farma – Consultorias para as indústrias  
30 de setembro de 2018 a 30 de setembro de 2019 

 
Editores: Alberto Nascimento e Marcelo Nicolósi  

 

Publicidade: marketing@doisamais.com.br 

   

Fale com a redação: 

Avenida Clavásio Alves da Silva, 227/58B, Limão – São Paulo/SP  

CEP: 02722-030   

pauta@doisamais.com.br 

São Paulo: 11-3936-7040 | Curitiba: 41-3085-4558 

CLIQUE  AQUI E ENTRE  EM  CONTATO VIA WHATSAPP 

 

 

 
 

+55 11-3936-7040 

www.doisamaisfarma.com.br 

 

Facebook: www.facebook.com/2amaisfarma 

Instagram: @2amaisfarma 

Twitter: www.twitter.com/2amaisfarmaCLIQUE  

Editorial 
 

 
 
 

 

Os Guias Anuais 2A+ Farma são publicações da 2A+ Comunicação e 

Imprensa LTDA para toda a cadeia de negócios e tecnologia do setor 

farmacêutico. Inclui os fabricantes de medicamentos, matérias-primas, 

embalagens, fornecedores de soluções para arquitetura de salas 

limpas, filtragem do ar, tratamento de água, serviços de qualificação 

e validação, entre outros. 

 

+55 11 3936-7040 

+5541 3085-4558 

marketing@doisamais.com.br 

www.doidsamais.com.br 

 

Facebook: https://www.facebook.com/2Amais/ 

Linkedin: www.linkedin.com/company/3318165 

Twitter: https://twitter.com/2amais 

YouTube: http://www.youtube.com/c/DoisaMaisPortaisdeNoticias 

  

 

  

Guias Digitais Segmentados para facilitar a sua vida   

no mercado de Life Sciences 

 

Título 

Título 

 
 

AVISO: 

 
Quer entrar nesta edição 

do Guia?  

Envie e-mail para marke-

ting@doisamais.com.br e 

solicite informações. 

http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511985569225
http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://www.facebook.com/2amaisfarma/
http://www.twitter.com/2amaisfarmaCLIQUE
http://www.doidsamais.com.br/
http://www.youtube.com/c/DoisaMaisPortaisdeNoticias
mailto:marketing@doisamais.com.br
mailto:marketing@doisamais.com.br
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05 | Artigo fala sobre a importância do serviço de consultoria, que é cada vez mais 

requisitado por organizações farmacêuticas.   

 

 
 

 
 
 

  
 

 

OPINIÃO  
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Índice 
 

Confira as principais empresas do mercado especializadas em serviços para siste-

mas de gestão da qualidade, boas práticas de fabricação, validação e qualifica-

ção em indústrias. 

 



  

 Jair Calixto é farmacêutico  

Bioquímico. Atualmente é  

Gerente de Boas Práticas  e  

Auditorias no Sindusfarma.    

https://www.linkedin.com/in/jaircalixto/
http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_home


O serviço de consultoria, 

bem como a consultoria 

farmacêutica vem cres-

cendo cada vez mais. É 

normal vermos diversas em-

presas e até mesmo “coa-

chees” oferecendo este ti-

po de serviço pelo merca-

do a fora. 

 

A consultoria no cenário 

brasileiro vem em um mo-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Portal 2A+ Farma ouviu com exclusividade executivos de importantes  indústrias 

farmacêuticas. Eles falaram sobre as dificuldades para encontrar fornecedores com 

a documentação necessária e a falta de experiência dos mesmos com auditorias. 

Confira. 
 

Serviço de consultoria é cada vez mais requisitado 

por organizações farmacêuticas.   

 

  

mento progressivo, visto um 

maior número de empresas 

no País, como micro e pe-

quenas empresas dando 

um suporte maior para que 

o empreendedorismo volte 

a crescer. Contudo, a in-

dústria farmacêutica, no 

decorrer dos anos, vem so-

frendo mudanças significa-

tivas, e gradativamente o 

serviço de consultores é re-

quisitado por organizações 

farmacêuticas. Hoje o mer-

cado de consultoria está em 

constante crescimento, bem 

como o mercado farmacêuti-

co. Atualmente no Brasil este 

mercado encontra-se em ex-

pansão, por isto esta é uma 

área muito favorável. Quem 

está cursando Farmácia pode 

se preparar para um campo 

de atuação bem amplo, e ao 

contrário do que muitos pen-

Opinião 
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sam, o trabalho vai muito 

mais além do que drogarias 

e farmácias. 

Antes de nos aprofundar-

mos um pouco mais com 

relação ao serviço de con-

sultoria farmacêutica, va-

mos falar um pouco mais 

sobre a área da consulto-

ria em geral. Entenda a 

seguir um pouco mais so-

bre o que é consultoria. 

O que é consultoria 

No que diz a respeito da 

consultoria em geral, é 

uma prática que trabalha 

a autonomia, maximiza-

ção do potencial, incenti-

vando a busca pelas res-

postas, ajudando na evo-

lução de alguma área. 

No  qual,  provado cientifi-

camente, é proporciona-

do a vivência de buscar 

suas próprias soluções; 

com base em metas dese-

jadas, que pode abranger 

variadas áreas e que ao 

decorrer do tempo é im-

portante que o objetivo 

seja formulado para que 

futuramente seja atingido 

e não que um tempo seja 

determinado para que isso 

aconteça. 

Para ser consultor não há 

restrição de idade, experi-

ência profissional ou até 

mesmo formação, logo o 

processo possibilita o de-

senvolvimento pessoal e a 

condução de pessoas até 

o sucesso, trazendo resul-

tados para a empresa ou 

para o desenvolvimento 

do próprio trabalho. 

A seguir saiba mais sobre 

consultoria voltada para a 

área farmacêutica, como 

por exemplo a consultoria 

farmacêutica em São 

Paulo, prestada pe-

la Doctor Quality. 

Consultoria farmacêutica   

No passado, consultores 

não eram tão bem vistos 

pela indústria farmacêuti-

ca, mas com o passar nos 

anos e com a mudança 

que vem sofrendo a indús-

tria farmacêutica consul-

tores começaram a serem 

vistos como um lado posi-

tivo em uma empresa, e 

usando pessoas de fora e 

com conhecimento espe-

cializado  poderia ter suas 

vantagens, e cada vez 

mais organizações de 

consultoria estão forman-

do especialistas no setor.  

As consultorias farmacêu-

ticas tem como serviço, 

oferecer o assessoramen-

to para os farmacêuticos, 

garantindo uma qualida-

de  de serviço melhor pa-

ra os profissionais da área. 

E tais empresas como no 

caso da Doctor – que 

presta consultoria farma-

cêutica em São Paulo – 

ajudam a regulamentar e 

organizar serviços prestados. 

Por conseguinte,  no que se 

trata do desenvolvimento 

ou melhoria de um serviço 

já prestado a consultoria 

farmacêutica seria a melhor 

opção neste meio, para 

que ambos possam construir 

juntos uma solução e para 

que venham ter sucesso fu-

turamente. 

Conclusão 

Farmácias e drogarias preci-

sam de uma boa gestão 

para continuar no merca-

do,  já que é um nicho de 

muita concorrência, por-

tando uma das estratégias 

adotada é a contratação 

de consultores. 

Tal serviço pode ser desen-

volvido em qualquer ramo, 

setor da empresa, sendo 

prestado por diversos profis-

sionais que identificam pro-

blemas, sugerem soluções, 

auxiliam na implementação 

e acompanham os resulta-

dos. 

Para a contratação desse 

tipo de serviço, não neces-

sariamente precisa ser em 

uma área da empresa, há 

possibilidade de englobar 

toda e empresa ou apenas 

um ou mais setores. 

Não há existência de um 

padrão de consultoria, as 

empresas sendo distintas 

Opinião 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

tanto no financeiro, insta-

lações e necessidades, 

logo terão problemas dis-

tintos  e cabe ao profissio-

nal de consultoria avaliar 

e resolver conforme a 

demanda. 

Espero que você tenha 

gostado do nosso artigo 

de hoje sobre consultoria 

farmacêutica em São 

Paulo. Se quiser nos dar 

sugestões de temas para 

os próximos materiais, fi-

que à vontade! 

 

 

Fonte: Doctor Quality 

 

 

Referências: 

https://www.portaleducac

ao.com.br/conteudo/artig

os/farmacia/consultoria-

farmaceutica/24908 

 

http://www.scielo.br/pdf/g

p/v19n1/a11v19n1.pdf 

 

http://www.intertek.com/p

harmaceutical/consulting/ 

 

http://www.sciencemag.or

g/careers/2000/11/industry-

focused-pharmaceutical-

consultancy 

https://www.guiadacarreira.

com.br/salarios/quanto-

ganha-um-farmaceutico/ 

 

 

https://cursodefarmacia.net

/farmaceutico/ 

 

 

https://extra.globo.com/noti

cias/educacao/vida-de-

calouro/farmacia-confira-

mercado-de-trabalho-

possibilidades-da- 

carreira-20882028.html 

 

https://www.guiadacarreira.

com.br/guia-das-profissoes/ 

farmacia/ 
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https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/consultoria-farmaceutica/24908
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/consultoria-farmaceutica/24908
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/consultoria-farmaceutica/24908
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/consultoria-farmaceutica/24908
http://www.scielo.br/pdf/gp/v19n1/a11v19n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/gp/v19n1/a11v19n1.pdf
http://www.intertek.com/pharmaceutical/consulting/
http://www.intertek.com/pharmaceutical/consulting/
http://www.sciencemag.org/careers/2000/11/industry-focused-pharmaceutical-consultancy
http://www.sciencemag.org/careers/2000/11/industry-focused-pharmaceutical-consultancy
http://www.sciencemag.org/careers/2000/11/industry-focused-pharmaceutical-consultancy
http://www.sciencemag.org/careers/2000/11/industry-focused-pharmaceutical-consultancy
https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-farmaceutico
https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-farmaceutico
https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-farmaceutico
https://cursodefarmacia.net/farmaceutico/
https://cursodefarmacia.net/farmaceutico/
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/farmacia-confira-mercado-de-trabalho-possibilidades-da-carreira-20882028.html
https://www.guiadacarreira.com.br/guia-das-profissoes/farmacia/
https://www.guiadacarreira.com.br/guia-das-profissoes/farmacia/
https://www.guiadacarreira.com.br/guia-das-profissoes/farmacia/
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A3 ANALÍTICA 

 
 

A Azbil Telstar atua no segmento de Ciên-

cias da Vida junto às Indústrias Farmacêuti-

ca, Farmoquímica, Veterinária, Cosmética, 

Alimentícia, Biotecnologia, Gases Medici-

nais, Equipamentos Médicos, Saneantes, 

Biotecnologia, entre outras. A empresa ofe-

rece serviços de consultoria para uma ava-

liação das necessidades do cliente, em que 

nossos consultores, após realizarem uma 

detalhada avaliação, poderão propor so-

luções de melhorias nos projetos em ques-

tão.  

Contamos com um time multidisciplinar de 

farmacêuticos, engenheiros, arquitetos, 

analistas de sistemas.  A empresa possui 

uma equipe de engenheiros profissionais 

altamente capacitados e experientes em 

projetos de engenharia complexos que 

permite o fornecimento de soluções apro-

priadas e com boa relação custo-benefício. 

Também fornecemos serviços de gerenci-

amento de obras e/ou projetos usando sis-

temas comprovados e fluxos de trabalho 

eficazes para oferecer as melhores solu-

ções.  

Nosso Sistema de Gestão da Qualidade 

engloba Projetos para Engenharia, Geren-

ciamento de Construção, Assistência Técni-

ca e Serviços de Consultoria.  

 

AZBIL TELSTAR 

 

 Guia Anual de Consultorias 
 

 
 

A A3 Analítica é uma consultoria técnica 

especializada na área Industrial Farma-

cêutica e Química. 

 

Serviços: 

- Atividades na área técnica da Quali-

dade;  

- Desenvolvimento de método analítico; 

- Validação de metodologia analítica; 

- Desenvolvimento galênico; 

- Melhorias de processo e formulações de 

produtos terminados; 

- Qualificação de equipamentos; 

- Validação de sistemas computadoriza-

dos; 

- Traduções técnicas; 

- Documentação técnica; 

- Treinamento in Company; 

- Auxílio em resposta técnica a exigên-

cias, etc.  

 

 

 

Atendimento em todo território nacional. 

 

 

A3 Analítica – São Paulo – Brasil. 

Contato (+55) 11 98405.64.33 

consultoria@a3analitica.com 

www.a3analitica.com.br 

 

 

http://www.a3analitica.com.br/
http://telstar-brasil.com/
http://telstar-brasil.com/
http://telstar-brasil.com/
http://www.a3analitica.com.br/
http://www.a3analitica.com.br/
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Fabricante de meios filtrantes e filtros pa-

ra ar desde sua fundação em Diadema-

SP, em 1967, a AEROGLASS é referência 

no segmento. 

Com a inauguração de sua unidade em 

Cotia-SP (1979) e os investimentos em 

uma nova fábrica (1984) dedicada ex-

clusivamente à produção de filtros finos 

e absolutos - HEPA, a AEROGLASS vem 

acompanhando as tendências e evolu-

ção do mercado apresentando respos-

tas imediatas às necessidades dos seus 

clientes. 

 

Estrutura fabril de alta capacidade, ma-

teriais com certificado de teste, suporte 

técnico responsável e maior flexibilidade 

na linha de produtos fazem hoje da AE-

ROGLASS a solução completa em filtra-

gem do ar e controle de contaminação.  

Principais Produtos:  

Filtros grossos, médios, finos e absolutos 

(planos, bolsa e cunha); 

Filtros de carvão ativado; 

Caixas de filtragem, caixas de filtros termi-

nais, fan filters; 

Cabines de fluxo unidirecional, cabines 

de segurança biológica e purificadores 

de ar; 

Serviços de certificação de equipamen-

tos e salas limpas. 

AEROGLASS 

http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.aeroglass.com.br/
http://www.aeroglass.com.br/
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A Consultoria Farmacêuticas é uma empre-

sa constituída por equipe de profissionais 

altamente qualificados, com experiência de 

quase 20 anos no mercado farmacêutico e 

expertise em atividades relacionas ao Siste-

ma de Gestão da Qualidade, Validação, 

Qualificação e Boas Práticas de Fabricação, 

Treinamentos e Auditorias. 

Área de atuação: Indústria Farmacêutica, 

veterinária, cosméticos, produtos para saú-

de, saneantes e distribuidoras. 

 

Prestação de serviços: 

 PMV 

 Validação de sistema de água 

 Qualificação de equipamentos 

CONSULTORIA FARMACÊUTICAS 

 Validação de processos e limpeza  

 Desinterdição de fábricas 

 Certificação de BPF 

 Gerenciamento de risco 

 Treinamentos 

 Sistemas de gestão da qualidade e POPs 

 Auditoria e autoinspeção 

 Qualificação de fornecedores 

Atendimento às agências regulatórias: Anvisa, 

MAPA, EMA, FDA, INVIMA e MERCOSUL 

 

Tel: 11 3392 2424. Av. Marquês de São Vicente, 

446 cjs 917 Ae B, São Paulo - SP 
contato@farmaceuticas.com.br 
www.farmaceuticas.com.br   
www.consultoriafarmaceuticas.com.br 

 

 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.farmaceuticas.com.br/
http://www.farmaceuticas.com.br
mailto:contato@farmaceuticas.com.br
http://www.farmaceuticas.com.br/
http://www.consultoriafarmaceuticas.com.br/
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A EM & ES Consultoria e Treinamento é uma 

empresa com foco em soluções de confor-

midade para a indústria da saúde e bem-

estar, especializada em comissionamento, 

validação, qualificação, sistema de quali-

dade e engenharia. Além de oferecer trei-

namentos voltados para gestão da qualida-

de.  

A EM&ES é uma empresa multidisciplinar 

composta por Farmacêuticos, Químicos, En-

genheiros e Auditores de Qualidade e Segu-

rança. 

 

A empresa atua nas áreas de  

Sistemas de Qualidade, Engenharia e Segu-

rança, nos principais mercados: 

 

- Farmacêutico 

- Cosmético 

- Saneantes 

- Alimentícias 

- Distribuição farmacêutica e Cosmética 

- Insumos Farmacêuticos  

(Farmoquímicos) 

- Produtos Médicos  

- Veterinário  

- Empresas que tenham por foco a implan-

tação da ISO 9001  

- Terceirização de mão de obra 

 

Para mais informações sobre a empresa, 

acesse: www.consultoriaemes.com.br 

 

 

 

EM & ES 

 

 
A empresa presta serviços na área de Qua-

lidade e Engenharia, com foco no mercado 

de Life Science.  Realiza consultoria sobre 

Documentação, execução de testes na 

área de Validação /Qualificação e Treina-

mentos. Principais mercados de atuação: 

Farmacêutico; Cosmético; Saneantes; Dis-

tribuição; Insumos Farmacêuticos; Produtos 

Médicos; Veterinário. 

 

Áreas: 

Elaboração/Execução de documentos de 

Análise de Riscos com base na GAMP 5, QP, 

QI, QO, QD e Relatório Final dos seguintes 

sistemas: 

– Máquinas de Produção da Indústria  

– Linhas de distribuição de Gases compres-

síveis e especiais; 

– Sistemas Computadorizados; 

– Sistemas de Geração e Distribuição de 

Água Purificada (PW e WFi) e Vapor Puro; 

– Sistemas HVAC; 

– Equipamentos de Laboratórios; 

– Estufas, Autoclaves, Câmaras Frias, Salas 

Climatizadas, etc; 

– Validação de Transporte; 

 

Qualificação e Validação 

– Validação de Utilidades; Validação de 

Sistemas Computadorizados; Pensamento 

Estratégico; Elaboração de Análises de Ris-

cos; Qualificação de Equipamentos. 

  

 

 

DOCTOR QUALITY  

 

Balanço da  
FCE Cosmetique  
e FCE Pharma 

file:///C:/Users/JOSÉ%20CARLOS/Google%20Drive/PORTAIS%202A+/FARMA/PUBLICAÇÕES%20DIGITAIS/GUIA%20ANUAL%20CONSULTORIAS%202018-2019/www.consultoriaemes.com.br
http://www.consultoriaemes.com.br/
http://drquality.com.br/
http://drquality.com.br/
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A Engetab Soluções e Engenharia S/S Ltda, 

tem como principais  atividades: 

 

- Teste, Ajuste e Balanceamento (TAB) em 

sistema de HVAC; 

- Comissionamento em instalações comer-

ciais e industriais; 

- Comissionamento e Qualificação em ins-

talações Hospitalares; 

- Comissionamento e Qualificação em in-

dústrias Farmacêuticas. 

- Avaliação de desempenho em instala-

ções de Ar Condicionado (HVAC) e Cen-

trais de Água Gelada; 

- Certificação de Capelas de Exaustão, 

Cabines de Fluxos Unidirecionais e Segu-

rança Biológica; 

- Certificação em Salas Limpas; 

ENGETAB 

- Teste de Certificação de Escada de In-

cêndio, conforme norma dos Bombeiros IT-

13; 

- Elaboração de Protocolos de Comissio-

namento e Qualificação 

- Monitoração de câmara fria em cami-

nhões refrigerados; 

- Monitoração de temperatura e umidade 

relativa em ambientes climatizados e refri-

gerados. 

Contatos: Glauber G. Neves, Alex W. Sal-

les, Humberto Schmitz. 

Endereço: Rua Benedito Pereira, 112 Jar-

dim Líbano- São paulo –SP 

 

Fone.: 11 3729-6007 – 113729-6008  

e-mail.: Engetab@engetab.com.br 

Site: www.engetab.com.br 

 

http://www.engetab.com.br/
http://www.doisamais.com.br/servicos/
mailto:Engetab@engetab.com.br
http://www.engetab.com.br/
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A FIVE é uma empresa especializada em Va-

lidação de Sistemas Computadorizados e 

Qualificação de Equipamentos e Utilidades. 

São serviços que comprovam documental-

mente, que os sistemas utilizados na produ-

ção industrial do setor Life Sciences cum-

prem adequadamente suas funções auto-

máticas e principalmente, atendem aos re-

quisitos dos órgãos reguladores.  

 

A Validação de Sistemas Computadorizados 

é um processo documental, para garantir 

que os dados gerados na produção auto-

matizada cumprem as normas de Integrida-

de de Dados dos órgãos reguladores. No 

Brasil, é uma exigência da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), assim co-

mo de vários outros importantes órgãos regu-

ladores pelo mundo.  

 

A Qualificação de Equipamentos e Utilida-

des é o processo de comprovar com alto 

grau de confiança que um equipamento é 

capaz de operar consistentemente dentro 

dos limites e tolerâncias aos quais será sub-

metido durante o processo produtivo.  Saiba 

mais clicando no nome da empresa acima. 

 

 

Para mais informações, acesse:  

www.fiveconsultoria.com  

 

 

 

 

FIVE 

 

 
 

 

A EngeNews®, com a sua sede no Rio de 

Janeiro, foi criada para atender as necessi-

dades de serviços e dar suporte técnico à 

sua indústria. A empresa está preparada 

para atender os seus clientes de forma 

completa com competência e qualidade. 

Sua equipe está apta a dar suporte às in-

dústrias de vários portes e ramos de ativi-

dade distintos: desde grandes laboratórios 

que necessitem assessorias específicas e/ou 

desenvolvimentos adicionais, até pequenas 

empresas que requeiram estudos de ade-

quação de suas instalações às normas vi-

gentes, incluindo redução de custos de 

produção.  

 

A EngeNews® estabelece com os seus cli-

entes uma parceria que gera uma visão 

completa dos objetivos desejados. Assim, é 

possível desenvolver e implementar as solu-

ções mais adequadas às suas necessidades.  

 

Para que a relação com o cliente seja mais 

produtiva, os consultores e técnicos são se-

lecionados por suas habilidades e conhe-

cimentos específicos, adaptando seus mé-

todos à cultura e necessidades da empre-

sa. 

 

Para mais informações, acesse:  

www.engenews.com.br 

 

ENGENEWS  
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http://www.fiveconsultoria.com/
http://www.fiveconsultoria.com/
http://www.fiveconsultoria.com/
http://www.engenews.com.br/
http://www.engenews.com.br/
http://www.engenews.com.br/
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A FGG, há mais de 60 anos no mercado, 

caracteriza-se por contínuas inovações.  

Seu Departamento Técnico tem disponível 

informações atualizadas sobre produtos e 

equipamentos principalmente em vidro 

para as aplicações mais diversas.  

 

Seu Departamento de Novos Produtos está 

capacitado a dar assessoria para desen-

volvimento de equipamentos para aplica-

ções específicas no seguimento de labora-

tório e para aplicações industriais, incluin-

do complementos em aço inox, em PTFE, 

eletroeletrônicos e microprocessados. 

 

Produtos Fabricados:  

FGG 

- Vidraria volumétrica graduada;  

- Reatores em vidro de 100 ml até 30.000 ml 

com diferentes configurações completos 

com acessórios;  

- Reator em vidro de 1000 ml para alta pres-

são com tampa e acessórios em aço inox; 

- Aparelhos para determinação de gases em 

mistura gasosa; 

- Aparelhos para determinação de carbono 

e enxofre em aço e ferro fundido; 

- Colunas para destilação fracionada;  

- Vidraria sob encomenda para aplicações 

laboratoriais e instalações industriais, aten-

dendo à especificações  

personalizadas; 

- Produtos e serviços em quartzo. 

 

 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.fgg.com.br/
http://www.fgg.com.br/
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A FGG possui Laboratório de Metrologia 

Volumétrica LAMEVOL – CAL 0182, Cali-

bração de vidraria de Laboratório (plásti-

co); com pessoal especializado, e tem seu 

Sistema de Gestão Acreditado pela Cgcre 

de acordo com a Norma ABNT NBR-

ISSO/IEC 17025.  

Escopo: Vidrarias de Laboratório; Buretas 

especiais; Picnômetros de vidro e metáli-

cos e Determinação da Massa Especifica 

de Líquidos com Picnômetro. 

A empresa também possui Laboratório Me-

trológico de Viscosidade – LAMEVIS, Cali-

bração de viscosímetros (tipo capilar de 

FGG 

vidro e tipo copo) com pessoal especializa-

do, sua rastreabilidade a padrões Nacionais 

(óleo padrão do IPT) e internacionais (óleo 

padrão da Cannon Instrument).  

Laboratório de Metrologia Eletroquímica – 

LAMEQUIM, calibração de medidores de pH 

e condutividade, utilizando de Materiais de 

Referência Certificados Radiometer, de re-

nome internacional, acreditados pelo DKD 

(Alemanha).  

Laboratório de Metrologia Dimensional – LA-

MEDIM, laboratório para calibração de Pe-

ças diversas de vidro e outros  

materiais. 

 

   

 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.fgg.com.br/
http://www.fgg.com.br
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A IndusConsult Engenharia é uma empresa 

de engenharia especializada em projetos, 

consultoria e gerenciamento turn-key.   

A empresa atua no mercado há 27 anos 

elaborando projetos multidisciplinares de 

instalações para as áreas hospitalar, farma-

cêutica, alimentícia, cosmética, veterinária 

e eletrônica.  

 

O quadro técnico é formado por engenhei-

ros, arquitetos e farmacêuticos com sólida 

vivencia profissional. 

 

Desenvolve projetos globais de sistemas de 

tratamento de ar, HVAC, salas limpas, forros 

INDUSCONSULT 

filtrantes, sistemas de geração e distribui-

ção de vapor, água quente, água gelada, 

ar comprimido, elétrica, hidráulica, arquite-

tura especializada e documentação regu-

latória LTA – COVISA e PMOC. 

 

Executa teste de campo, TAB, aferição de 

performance operacional em instalações 

existentes e em novas instalações projeta-

das e executadas pela IndusConsult. 

 

A capacitação técnica é atestada por 

nossos clientes e resulta de centenas de 

projetos realizados otimizando os resultados 

operacionais e a relação custo benefício. 

 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.indusconsult.com.br/
http://www.indusconsult.com.br/
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O IPDR – Instituto Paulista de Direito Re-

gulatório – estabelecido em São Paulo 

(SP) tem como principal objetivo difundir 

conhecimento sobre os diversos seg-

mentos da saúde regulados sobretudo 

pela ANVISA e pela ANS.  

 

Atento à necessidade de propiciar me-

canismos capazes de fortalecer o de-

senvolvimento econômico, gerar intera-

ção entre os diversos players do merca-

do e incentivar a troca de experiências 

o IPDR realiza seminários, congressos e 

palestras presenciais nos formatos turma 

aberta e in company.  

Zelando pela excelência, o IPDR reuniu 

mestres, doutores, juristas e importantes 

nomes para o mercado, com sólida atua-

ção corporativa e no governo brasileiro. 

 

Dentre as iniciativas do Instituto está 

o  Curso de Direito Regulatório Farmacêu-

tico EAD, destinado a Farmacêuticos, 

químicos, engenheiros químicos, advoga-

dos, docentes e estudantes de gradua-

ção destes cursos e outros profissionais que 

atuam ou desejam atuar em Assuntos Re-

gulatórios na Indústria Farmacêutica. Cli-

que no banner do IPDR para mais infor-

mações. 

 

 

 

 

 

IPDR 

http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
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A Link Tecno iniciou suas atividades no iní-

cio de 1986. São anos de trabalhos realiza-

dos em ar comprimido. A empresa realiza 

projetos, Qualificações, Treinamentos e Ins-

talações Industriais. 

 

Atividades: 

- Análise da sala dos compressores: consul-

toria e ventilação; 

- Análise do rendimento dos compressores; 

- Medição do consumo de ar comprimido - 

pontual e geral; 

- Medição dos desperdícios por vazamen-

tos (R$ e kW); 

- Análise e proposta para otimização do 

sistema de ar comprimido – redução de 

LINK TECNO 

custos operacionais; 

- Análise da qualidade do ar comprimi-

do, Metodologia Anvisa e Farmacopéas; 

- Estudo e re projeto da rede de ar com-

primido; 

- Projeto de nova rede de ar comprimi-

do; 

- Execução de montagem e instalação 

de redes de ar comprimido ( “turn-key” ). 

 

Cursos: 

Ar comprimido, ventilação, ruído, análi-

ses quantitativas do ar comprimido e ga-

ses, GMP (Boas Práticas de Fabricação) 

para as indústrias farmacêuticas, de 

cosméticos, alimentícias e de bebidas. 

 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.linktecno.com.br/
http://www.linktecno.com.br/
http://www.linktecno.com.br
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A Mega Brasil está no mercado há 25 anos, 

atuando fortemente na área de sistemas de 

Gestão da Qualidade. Presta serviços de: 

Treinamento, Auditoria, e Consultoria, Nor-

mas: RDC 16/2013 – ANVISA, ISO 13485:2016, 

RDC 47/2013 – ANVISA e RDC 48/2013 – AN-

VISA e Treinamentos em Sistemas de Gestão 

da Qualidade, Ambiental e Saúde e Segu-

rança no Trabalho.   

 

Entre os principais treinamentos: Formação 

Integrada de Auditor Interno NORMAS RDC 

16/2013 ANVISA e ISO 13485:2016, Assuntos 

Regulatórios RDC's No 185/2001, RDC 

40/2015 e RDC 211/2018 ANVISA, Curso For-

MEGA BRASIL 

mação de Auditor Interno RDC 48/2013 - 

ANVISA - BPF – Cosméticos, Capacitação 

de Responsável Técnico (RT) em Boas Prá-

ticas com foco na RDC 16/2013 – ANVISA, 

Capacitação em Gerencimento de Ris-

cos - RDC 16/2013 - ANVISA, ISO 

13485:2016 e ISO 14971:2009, Curso For-

mação de Auditor Interno RDC 47/2013 - 

ANVISA - BPF – Saneantes e Curso valida-

ção de sistemas computadorizados - RDC 

17/2013,RDC 16/2013, RDC 47/2013 e RDC 

48/2013 – ANVISA).  

 

Atuação em Belo Horizonte, Curitiba, Por-

to Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

 

http://cursos.mbq.com.br/
http://cursos.mbq.com.br/
http://www.doisamais.com.br/servicos/
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RIGOR 

 
 

Fundada em 2010, a Monthac Salas Limpas, 

empresa sediada estrategicamente em São 

João dos Campos (SP), é especializada em 

oferecer sistemas turnkey para projetos e 

instalações em áreas limpas e ambientes 

controlados, com ênfase em projetos e ins-

talações de sistemas de arquitetura, ar 

condicionado e instalações eletromecâni-

cas em geral para esses ambientes. 

 

Atualmente, o foco da empresa são os sis-

temas de arquitetura, com projeto, geren-

ciamento, fabricação e montagem de divi-

sórias e forro em isopainel, portas, visores 

simples e duplos, pass-through, shaft’s de 

retorno, luminárias vedadas com manuten-

ção inferior ou superior, estrutura metálica e 

todos os acessórios e periféricos envolvidos 

nesse tipo de instalação. 

 

Devido à larga experiência com projetos e 

instalações, também realiza consultoria / 

fiscalização / supervisão para sistemas de ar 

condicionado industrial e ambientes contro-

lados. 

 

Para mais informações, acesse:  

http://www.mtc.eng.br/  

 

MONTHAC SALAS LIMPAS  
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Formada por profissionais com ampla ex-

periência no Brasil e exterior, a Rigor atua 

no segmento farmacêutico, cosmético, 

alimentício, dentre outros. 

A empresa oferece serviços de consulto-

ria, validação, automação, calibração e 

instrumentação de ponta. Além disso, por 

intermédio de parceria com grandes 

empresas, comercializa uma série de 

produtos. Exemplo disso são os transmis-

sores de última geração, sistemas de 

monitoramento e multifuncionais da em-

presa Vaisala. 

 

A Rigor oferece a seus clientes serviço 

completo de consultoria e produtos para 

implementação de sistemas de monito-

ramento em ambientes de produção (sa-

las climatizadas, câmaras frias, salas lim-

pas, etc), armazenamento e distribuição. 

 

A empresa também presta serviços como 

Mapeamento Térmico. Com o método 

de Mapeamento Térmico da empresa 

não é preciso adquirir dataloggers, anali-

sar cada ponto de medição, copiar e 

colar gráfico ao relatório, nem compilar 

relatório com certificado de calibração.  

 

Edição 2018 surpreende participantes 

https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
http://www.mtc.eng.br/
http://www.mtc.eng.br
http://www.mtc.eng.br/
http://www.mtc.eng.br/
https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
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A SOLOQUAL, comprometida com a quali-

dade dos seus serviços, é a primeira empre-

sa de qualificação térmica no Brasil com Sis-

tema de Gestão da Qualidade certificado 

NBR ISO 9001:2000. Há mais de dez anos ofe-

recendo serviços confiáveis e comerciali-

zando equipamentos KAYE para qualifica-

ção térmica, a SOLOQUAL tem a experiên-

cia de mais de 100 mil horas de qualificação 

executadas e 3.000 certificados de qualifi-

cação emitidos. A SOLOQUAL realiza tam-

bém manutenção, calibração e treinamen-

to. SOLOQUAL, sinônimo de qualidade e 

comprometimento. 

 

A Soloqual nasceu em 2000 da Solo Auto-

SOLOQUAL 

mação, fundada em 1993 e com seu lugar 

conquistado no mercado, quando, após 

sete anos de dedicação intensa e traba-

lhando em parceria com seus clientes, in-

corporou a qualidade ao nome e inaugu-

rou o Centro de Treinamento no Rio de Ja-

neiro. 

 

Política da Qualidade 

Prestar serviços de Qualificação Térmica 

com colaboradores capacitados, de forma 

a garantir a satisfação dos clientes, a aten-

der aos requisitos aplicáveis e a aprimorar e 

desenvolver continuamente o Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 www.soloqual.com.br 

 

 

https://soloqual.com.br/
https://soloqual.com.br/
www.soloqual.com.br
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                 SALAS LIMPAS TURNKEY 

 

No mercado desde 2005, a Solufarma do 

Brasil é a mais antiga parceira internacional 

da BWT Pharma & Biotech (referência mun-

dial em tratamento de água) e juntas atu-

am empregando tecnologias de ponta, 

combinadas a conhecimentos locais, es-

pecializadas em atender aos requisitos ne-

cessários de todo o processo de forneci-

mento dos sistemas de água de grau far-

macêutico, adaptados a sua operação. 

Junto de nossa representada oferecemos 

equipamentos, peças e total assistência 

técnica de acordo com a demanda de 

nossos clientes. 

 

Recentemente, a Solufarma do Brasil agre-

gou a sua área de atuação o segmento de 

engenharia, cujo objetivo foi oferecer solu-

ções e agregar conhecimentos ainda mais 

completos e tecnológicos, voltados à área 

da saúde e outras com requisitos técnicos 

semelhantes. Além disso, trouxe ao seu 

corpo técnico profissionais e especialistas 

que atuam há mais de 20 anos no merca-

do dentro do segmento de engenharia e 

arquitetura, responsáveis pela execução 

de mais de 200.000 m² de áreas limpas, 

15000 TR´s de sistemas de HVAC e utilidades 

especiais voltados para área de fármacos, 

biofármacos, imunobiológicos, biossegu-

rança, hospitais, microeletrônica e afins. 

Hoje, a atuação da Solufarma está presen-

te desde o suporte no projeto à construção 

total de sua planta com ambientes contro-

lados em regime turn-key, incluindo o co-

missionamento e qualificação da área. 

    

 

http://www.solufarmadobrasil.com.br/
http://www.solufarmadobrasil.com.br
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Com mais de vinte anos de experiência, a 

Speed Air Filtros e Equipamentos é uma 

empresa especializada na fabricação e 

comercialização de filtros de ar industriais 

e equipamentos de filtragem. 

Apenas matérias-primas de qualidade são 

usadas no processo de fabricação; 

Produtos de acordo com os mais altos ní-

veis de exigência; 

Infraestrutura adequada aos avanços 

tecnológicos do setor; 

Mão de obra capacitada. 

 

Ampla variedade de produtos e serviços 

que vão atender por completo as necessi-

dades do seu negócio. 

 

Na área de serviços a Speed possui estrutura 

física e equipe qualificada para consultorias 

técnicas em: 

Projeto, Instalação e Start up de: 

Sistemas de ventilação; 

Sistemas de exaustão; 

Sistemas de insuflamento; 

Sistemas de renovação de ar; 

Equipamentos de filtragem de água; 

Equipamentos de tratamento de água; 

Sistemas de osmose reversa. 

 

SPEED AIR 
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http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.farmaceuticas.com.br
http://speedair.ind.br/
http://speedair.ind.br/
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Possuímos profissionais com sólida forma-

ção e atuação nas áreas farmacêutica, 

de insumos farmacêuticos ativos, veteriná-

ria, cosmética, dispositivos médicos e ali-

mentícia  A constante inovação desses 

setores e a atualização regulatória neces-

sitam de excelência na formação dos pro-

fissionais que atuam nesses segmentos e, 

para isso, nossa sólida experiência contri-

bui significativamente para a conformida-

de em todos os processos. Atuamos dire-

tamente nas áreas de Qualidade, 

GMP/BPF, Validações, Auditorias, Qualifi-

cação de Fornecedores, Treinamentos, 

entre outras, oferecendo soluções mais 

rápidas, seguras e eficazes.  Um pouco 

mais sobre nós: 

T&B PHARMA 

- Mais de 10 anos de atuação na área 

- Experiência internacional 

- Atuação em empresas tanto do segmento 

Nacional como Multinacional 

- Atuação na indústria nas áreas de produ-

ção, controle de qualidade, validação e 

garantia da qualidade. 

Nosso conhecimento e experiência ao lon-

go dos anos, atendendo renomados clien-

tes, nos ajudaram a criar um portfólio de so-

luções para as empresas que nos procuram. 

Sendo assim, oferecemos: 

- Área de Qualidade 

- Área Industrial 

- Auditorias 

-Treinamentos 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.tbpharma.com.br/
http://www.tbpharma.com.br
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A TÉRMICABRASIL foi criada no segundo 

semestre de 1994 com o objetivo de servir 

de suporte de tecnologia em serviços es-

peciais no segmento de ar condicionado, 

ventilação e refrigeração(HVAC), tais co-

mo Testes, Ajustes e Balanceamento de 

instalações, testes para certificação e va-

lidação de áreas limpas, engenharia de 

racionalização de consumo de energia, 

comissionamento de instalações de ar 

condicionado e automação, testes de 

qualidade de ar interior(IAQ) e em comis-

sionamento de edifÍcios sustentáveis 

(Green Buildings).   

No decorrer dos anos, com a experiência 

adquirida, a TÉRMICABRASIL foi criando 

um amplo leque de clientes e 

diversificando sua atuação, atendendo a 

todas regiões do país e Américas 

(Chile,Paraguay e USA). 

Hoje, a TÉRMICABRASIL conta com profissio-

nais treinados e qualificados para atender 

seus clientes em qualquer situação e grau 

de dificuldade que se encontre em uma ins-

talação , extraindo o máximo possível de 

rendimento dos sistemas. 

O diretor técnico da Térmica é Diretor 

Consultivo da ISPE e lÍder do comitê de 

comissionamento e qualificação da ISPE , 

membro do GT1 da ISO, do CEE 138 da ABNT 

(Filtros) e profissional certificado ASHRAE 

BCxP (comissionamento).  O guia de HVAC 

da Anvisa referencia trabalho na área de 

ensaios em filtros realizado pela nossa 

empresa em Raleigh – NC USA. 

 

TÉRMICA BRASIL 

http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.termicabrasil.com.br/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Balanço da  
FCE Cosmetique  
e FCE Pharma 

Edição 2018 surpreende participantes 

 Guia Anual de Consultorias 
 

Fundada em 2004, contando com profissio-

nais com mais de 15 anos de experiência 

em sistemas para transferência e controle 

de fluidos nas indústrias farmacêutica, ali-

mentícia e cosmética, a ZDL orgulha-se em 

ser a Número 1 em fabricação nacional de 

Válvulas de Diafragma e Amostragem pa-

drão Farmacêutico.   

 

Recentemente, a empresa e a Festo Brasil 

anunciaram uma parceria para atender ao 

mercado farmacêutico, biotech e alimen-

tos e bebidas com uma solução inovadora 

e competitiva. A origem da parceria iniciou 

em meados de 2017:  

“Quando começamos o nosso trabalho de 

desenvolvimento, definimos que precisá-

vamos fazer um atuador que fosse mais 

compacto e com menor peso do que os já 

existentes  em nosso mercado. Foi aí que a 

engenharia da Festo Brasil, com as infor-

mações fornecidas pela ZDL, chegou à 

concepção de um atuador com o design 

definido para indústria farmacêutica. Po-

demos dizer que os novos atuadores aten-

dem toda a concepção de qualidade de 

funcionamento, pois foram realizados diver-

sos testes em laboratórios da Festo Brasil, 

obtendo resultados excelentes de funcio-

namento e durabilidade”, explicou Paulo H. 

Catapreta, Gerente Comercial da ZDL 

Componentes de Processo. 

    

 

ZDL 

https://www.zdlcp.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511985569225
http://www.farmaceuticas.com.br
https://www.zdlcp.com.br/

