2020

A indústria farmacêutica provou ser um detonador do desenvolvimento

"2020 não é apenas o ano da pandemia, é também o ano da responsabilidade, integridade,
sustentabilidade e solidariedade", anunciou Irma Egoavil, Presidente da Associação
Mexicana das Indústrias de Pesquisa Farmacêutica (AMIIF) em uma declaração em 28 de
outubro passado.
A AMIIF, além de reagir rapidamente ao aparecimento do coronavírus no México, conseguiu
encontrar oportunidades durante a crise. Eles perceberam que a pandemia trouxe à tona um
"gigantesco potencial na criação de soluções tecnológicas" onde empresários e inovadores
são essenciais, como explicou o Diretor Executivo da AMIIF, Cristóbal Thompson, em uma
conversa com a Universidad Anáhuac.
Assim, na criação desta "nova normalidade", a Associação colocou a saúde como um
"detonador do desenvolvimento", como explicou Thompson, e isto os tornou merecedores
de dois prêmios este ano: a "Distinção Indústria Responsável", concedido pela Fundação

Concamin, que reconhece as ações e práticas realizadas durante a emergência da COVID-19;
e o prêmio "Ética e Valores da Indústria 2020", na categoria de Câmaras e Associações,
concedido pela Concamin.
Desde o início da pandemia, a AMIIF começou a buscar ativamente projetos de alto impacto
social, pois eles entenderam rapidamente que deviam apoiar seus colaboradores durante a
crise e, ao mesmo tempo, garantir o fornecimento de medicamentos.

Ações concretas

Algumas ações concretas apoiadas pela Associação foram, por exemplo, a construção de
um espaço de espera e treinamento para a Clínica Esquipulas, um projeto que oferece
consulta odontológica e medicina geral a 40.000 pessoas indígenas por ano. Outro exemplo
foi o projeto "Jovens construindo o futuro", onde 125 pessoas receberam treinamento em
empresas que fazem parte da Associação, com o objetivo de abrir novas oportunidades para
os jovens. Por outro lado, o #DesafioVerde destacou a importância de cuidar do meio
ambiente ao propor um dia de reflorestamento no Bosque de San Juan de Aragon, na capital
mexicana.
Finalmente, especificamente durante a emergência do coronavírus, a AMIIF iniciou
diferentes ações. Por exemplo, juntamente com a Save The Children, promoveu a entrega
de kits de higiene e suprimentos básicos para famílias de baixa renda; durante a crise do
coronavírus, conseguindo entregar mais de 700 kits a 13 centros comunitários de
desenvolvimento infantil.
Eles também entregaram mais de 15.000 jantares para o pessoal médico na primeira linha
de luta, por meio de um programa chamado "Construindo pontes entre os hospitais e as
PMEs", e apoiaram duas empresas para manter mais de 50 funcionários na folha de
pagamento.
Assim, a Associação reconheceu a importância de fazer parcerias para criar soluções que
tenham um impacto real, especialmente em tempos de incerteza como o mostrado pela
COVID-19. A AMIIF foi premiada por seu compromisso com o impacto social e por ter criado
espaços onde novas vozes podem ser ouvidas. Além disso, aumentou suas
responsabilidades adquiridas com empresas e pacientes, procurando ter um maior impacto
a longo prazo.

Embora os desafios de 2020 tenham sido grandes, a indústria farmacêutica aproveitou a
situação como uma oportunidade para se aproximar da sociedade e demonstrar que as
parcerias e o trabalho colaborativo sempre gerarão um benefício maior.
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