ABIMIP celebra 25 anos e renova quadro de diretores
A Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição (ABIMIP) chega
aos 25 anos com marcos importantes para o setor. Desde 1994, tem trabalhado como agente
facilitador na implementação de projetos de interesse e para a consolidação da indústria
farmacêutica de medicamentos isentos de prescrição (MIPs), assim como para a promoção do
autocuidado. O objetivo é contribuir para que as pessoas possam tomar decisões responsáveis,
conscientes e seguras em relação à própria saúde.
A partir de abril, seguindo o Estatuto Social, a ABIMIP também tem sua diretoria renovada. O
diretor-geral da Unidade de Negócios Globais da CHC (Consumer Health Care) da Sanofi Brasil,
Rodolfo Hrosz, eleito no mês de março, assume o cargo de presidente para uma gestão de dois
anos, até 2021, tendo em vista manter a representatividade da entidade no mercado de MIPs
e na difusão do conhecimento sobre o autocuidado, através de interação e atuação junto a
todos os influenciadores da cadeia para alcançar as prioridades eleitas pelos associados e gerar
valor para os mesmos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de consumo, Rodolfo
já ocupou o cargo de Diretor Financeiro da ABIMIP, além de ser membro do Conselho
Consultivo da Associação.
O quadro renovado da diretoria é composto por grande parte dos 20 associados da ABIMIP
entre os principais fabricantes nacionais e internacionais de MIPs que, juntos, representam
aproximadamente 80% do mercado farmacêutico relevante desse tipo de produto.
Presidente: Rodolfo Hrosz (Sanofi)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Garcia (Pfizer)
2º Vice-Presidente: Luiz Eduardo Violland (Hypera)
3º Vice-Presidente: Fernando Martins (Boehringer-Ingelheim)
Diretor Financeiro: Daniel Torres (Reckitt Benckiser)
Diretores (as):
Daniel Guedes (Takeda)
Fabiana Queiroz (Reckitt Benckiser)
Gabriela Mallmann (Aché)
Gina Mejia (Johnson & Johnson)
Jackson Figueiredo (Aspen)
Katherine Ruas (GSK)
Leonora Coimbra (Hypera)
Sydney Rebello (Bayer)
Tais Uliana (Sanofi)
Sobre a ABIMIP
A ABIMIP (Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição) é uma associação
sem fins lucrativos que representa 20 empresas entre os principais fabricantes nacionais e
internacionais de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) que, juntos, representam
aproximadamente 80% do mercado farmacêutico relevante desse tipo de produtos. Fundada em 1994, a
associação tem como missão apoiar o sistema de saúde para que os brasileiros possam tomar decisões
em relação ao autocuidado de forma responsável, consciente e segura, promovendo, assim, uma

sociedade mais saudável e com maior liberdade de escolha. Para conhecer mais sobre a ABIMIP, acesse
o site www.abimip.org.br.
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