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A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás 
apresenta, nesta terceira edição do Relato Integrado, referente ao exer-
cício de 2021, o desempenho das atividades e os resultados alcançados 
neste período, em termos de sustentabilidade econômica, impacto so-
cial e ambiental.

Dentre os objetivos deste Relato Integrado, referencia-se o atendimento 
à obrigatoriedade de elaboração do Relatório de Administração (RA), 
desenvolvido com base na Estrutura Conceitual Básica do Relato Inte-
grado, elaborado pelo Internacional Integrated Reporting Council (IIRC) e 
Orientação Técnica CPC nº 09 – do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis sobre a elaboração do Relato Integrado, aprovado através da Reso-
lução CVM nº 14/2020.

O Relatório busca, através de linguagem simplificada, contemplar a ade-
rência das ações realizadas neste período com foco em resultados, ao 
passo que demonstra a consolidação dos elementos de governança e 
da capacidade da empresa em atingir os interesses do Governo Federal 
como acionista único, bem como da sociedade em geral no aspecto de 
empresa pública da administração indireta vinculada ao Ministério da 
Saúde (MS), de modo a permitir o alcance de sua missão institucional, 
que é “pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemoderi-
vados e biotecnológicos para atender prioritariamente aos pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Buscamos, nesta edição do Relato Integrado, em relação ao aspecto 
estratégico da sustentabilidade econômico-financeira, demonstrar os 
principais elementos que contribuem ou influenciam na capacidade de 
agregar valor à empresa ao longo do tempo. Nesta avaliação também foi 
considerado o efeito previsto ou potencial, bem como os seus impactos 
na geração de valor, priorizando os de maior relevância.
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O ano de 2021 se mostrou mais desafiador do que esperávamos. O mun-
do ainda vive momentos difíceis, devido ao prolongamento do ciclo da 
pandemia provocada pelo coronavírus e suas variantes. No aspecto global, 
pessoas e empresas foram afetadas e precisaram adaptar-se à nova reali-
dade. Os impactos do distanciamento social e a adoção de medidas sani-
tárias, que visaram proteger as pessoas, entretanto, observou-se que os re-
sultados indicaram forte queda no número de vítimas, acredita-se também 
que em função da intensificação do processo de vacinação da população.

No mês de junho de 2021, com o retorno das atividades econômicas e 
a flexibilização do isolamento social, decidimos pelo retorno gradual do 
corpo funcional ao trabalho presencial, em todas as unidades Hemobrás. 

Em setembro, considerando o avanço da Vacinação e a necessidade de a 
Hemobrás avançar em seus projetos, a Diretoria Executiva (DE) solicitou 
ao Comitê de Combate à covid-19 a implementação de um Plano de Re-
torno ao Trabalho 100% Presencial, para cumprimento a partir do início de 
outubro. O documento tinha como objetivo orientar e conduzir os proces-
sos de retomada ao esquema de trabalho presencial dos empregados, es-
tagiários e terceirizados, já que cerca de 78% dos empregados já estavam 
vacinados com a 1ª dose e aproximadamente 40% dos empregados com 
a 2ª dose ou dose única.

Nosso time de logística, uma vez mais, tomou todas as medidas neces-
sárias para que, mesmo diante de todas as dificuldades, nenhuma locali-
dade ficasse desabastecida, pois a falta de medicamentos poderia levar à 
perda de vidas. Encerramos o ano de 2021 com todas as nossas entregas 
realizadas no prazo e sem nenhum registro de desabastecimento.

As obras para finalização de toda a infraestrutura civil dos blocos para 
produção de hemoderivados foram concluídas, mesmo com todas as di-
ficuldades de pessoal e material, sem grandes impactos e dentro do que 
foi planejado, sendo registrados apenas pequenos atrasos pontuais, que, 
diante do cenário que atravessamos, demonstra a competência da equipe 
da Hemobrás em manter o foco e superar as dificuldades.
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É BOM SABER QUE 

CONTAMOS COM 

PROFISSIONAIS 

COMPROMETIDOS 

E QUE VESTEM 

A CAMISA DA 

EMPRESA DIANTE 

DE QUALQUER 

CENÁRIO, SEMPRE 

COM O OBJETIVO 

DE PRESTAR PARA 

A SOCIEDADE O 

MELHOR SERVIÇO. 
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CONTINUAMOS 

INVESTINDO NOS 

NOSSOS VALORES, 

TORNANDO A 

HEMOBRÁS UMA 

EMPRESA CADA 

VEZ MAIS ÉTICA, 

TRANSPARENTE, 

EFICIENTE E EFICAZ, 

PRINCIPALMENTE 

NO SEU PROPÓSITO 

PERANTE A 

SOCIEDADE.

A construção da linha de produção do medicamento Fator VIII recombi-
nante também foi impactada pela pandemia, mas com os esforços con-
juntos da nossa equipe de transferência de tecnologia e da equipe de 
projeto do transferidor de tecnologia, concluímos o projeto detalhado. O 
Projeto Executivo atualizado foi submetido ao Ministério da Saúde.

As obras do novo bloco fabril foram iniciadas em 2021. As máquinas de 
embalagem foram entregues e instaladas, e em 2022 iniciaremos os testes 
do processo de embalagem dos medicamentos recombinantes na nossa 
fábrica em Goiana (PE).

Devido à nova onda do coronavírus, adiamos para o início de 2022 a for-
mação de 10 empregados no exterior, visando à formação e transferên-
cias de tecnologia em diversas áreas ligadas ao processo produtivo. Essas 
pessoas, após estas capacitações, serão multiplicadoras do conhecimento 
para outros empregados, que atuarão diretamente na operação da fábri-
ca. Em 2021, contratamos o novo fracionador para o plasma brasileiro e 
exportamos, até o final do exercício, mais de 108 mil litros de plasma para 
ser beneficiado e que retornará em 2022 como medicamentos. A expec-
tativa é de distribuir, em 2022, mais de 406 mil frascos de medicamentos 
hemoderivados ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

O processo de requalificação dos hemocentros brasileiros também foi ini-
ciado, de modo a possibilitar a organização da programação de recolhi-
mento de plasma para fracionamento.

Diante deste cenário, não podemos esquecer dos esforços e superações 
do corpo funcional e da administração da empresa, que mantiveram o 
foco no alcance da missão institucional da Hemobrás. É gratificante saber 
que contamos com profissionais comprometidos e que têm imbuído o 
DNA da empresa, superando a todos esses desafios. Aproveito este mo-
mento, uma vez mais, para expressar a verdadeira gratidão pela dedicação 
e profissionalismo de todos(as). 

A busca incessante e a dedicação dos colaboradores(as) pela excelência 
na execução das atividades é uma das marcas da importância do compro-
metimento geral e da criatividade, isto reflete nas possíveis alternativas 
apresentadas em cenários complexos, mesmo com forte desvalorização 
do real perante a moeda norte-americana, problemas logísticos provoca-
dos pela pandemia, necessidade de distanciamento social e implantação 
de medidas de contingenciamento. 

Contudo, no ano de 2021, a Hemobrás fechou o exercício com um lucro 
líquido de R$ 234 milhões, e ultrapassamos a nossa meta para a margem 
EBITDA prevista para o ano no nosso planejamento estratégico, fechando 
em 27,73%. Continuamos na rota de redução do endividamento, e afirma-
mos que todos os nossos compromissos foram honrados. Não podemos 
deixar de destacar que todos os contratos com as empresas que terceiri-
zam mão de obra foram mantidos, preservando empregos num momento 
tão difícil. 

Em 2021, em relação à mão de obra, foi iniciado o processo de contratação 
temporária de pessoal, com o objetivo de possibilitar o alcance da missão 
institucional. Outro processo que também foi iniciado em 2021 é relacio-
nado à realização de novo concurso público, a ser homologado em 2022. 

Seguimos investindo nos nossos valores, tornando a Hemobrás uma em-
presa cada vez mais ética, transparente, eficiente e eficaz, principalmente 
no seu propósito perante a sociedade e para o atingimento da missão ins-
titucional. 

Na esfera social, desenvolvemos ações de acompanhamento, afastamen-
to de casos confirmados, monitoramento de casos suspeitos ou contato 
com casos confirmados de covid-19, visando à preservação da saúde de 
todos(as) os(a) empregados(as) e terceirizados(as). 

Reconhecemos nossa responsabilidade pela integridade das informações 
que compõem o presente “Relato Integrado do ano de 2021 da Hemobrás“, 
nesta terceira edição, e reafirmamos o compromisso assumido por todos 
nossos empregados envolvidos no processo de elaboração, desde a crite-
riosa preparação e coleta de dados nas áreas técnicas e administrativas, 
suas sucessivas revisões de conteúdo a cada etapa, em especial, quanto 
às informações financeiras, econômicas e contábeis, que foram auditadas 
por auditoria independente. 

Tenho a certeza de que a Hemobrás continuará seguindo firme rumo à 
sua missão de pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemode-
rivados e biotecnológicos para atender prioritariamente aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Recomendo a todos(as) uma boa leitura!

HEMOBRÁS  |  RELATO INTEGRADO 2021   6
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QUEM  
SOMOS

No ramo da indústria farmacêutica e com a função social de 
garantir aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) o 
fornecimento de medicamentos derivados do sangue e/ou 
obtidos por meio de engenharia genética, a Empresa Brasi-
leira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma 
estatal com 100% do capital social pertencente ao Governo 
Federal. Empresa pública da administração indireta vincula-
da ao Ministério da Saúde (MS).

NOSSA 
MISSÃO

Pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemode-
rivados e biotecnológicos para atender prioritariamente aos 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

NOSSA 
VISÃO

Ser reconhecida pela produção sustentável de medicamen-
tos hemoderivados e biotecnológicos, contribuindo para a 
garantia de abastecimento do SUS e melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes, por meio de profissionais qualificados 
e engajados.

HEMOBRÁS  |  RELATO INTEGRADO 2021   7
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NOSSOS 
VALORES

> Respeitar a vida e o próximo.
> Respeitar as diversidades.
> Ser honesto e confiável;
> Ser transparente.
> Cumprir as leis.
> Cumprir os princípios da 

Administração Pública.

> Respeitar o meio ambiente.
> Gerir recursos naturais e financeiros 

de forma eficiente e econômica.
> Promover a consciência ambiental  

e social.
> Promover a qualidade de vida.

> Ser comprometido com objetivos  
e metas.

> Buscar excelência dos processos  
e produtos.

> Promover a gestão participativa.
> Promover a integração e cooperação.
> Incentivar o desenvolvimento 

profissional do corpo funcional.
> Buscar aprendizagem contínua.
> Estar pronto para se adaptar às 

necessidades e tendências futuras.
> Trabalhar com gestão de riscos para 

tomada de decisões.
> Buscar inovações.
> Valorizar e reconhecer o corpo funcional;
> Ter uma comunicação efetiva.

ÉTICA  
E INTEGRIDADE 

SUSTENTABILIDADE

FOCO  
EM RESULTADOS

NOSSA  
FÁBRICA
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Para cumprir a nossa missão estamos finalizando a construção da maior 

fábrica de medicamentos hemoderivados da América Latina, com ca-

pacidade para processar até 500 mil litros de plasma ao ano. Com inves-

timento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, o empreendimento possui 

17 prédios, distribuídos em 48 mil metros quadrados de área construí-

da, em um terreno de 25 hectares, localizado no município de Goiana, 

na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.

Em paralelo, ocorre a implantação da linha de produção do medica-

mento Fator VIII recombinante, destinado ao tratamento da hemofilia 

A, no Brasil. O medicamento Hemo-8r®, como é conhecido, já é forneci-

do para o SUS pela Hemobrás por meio de uma Parceria para o Desen-

volvimento Produtivo (PDP). Pelo termo firmado, o empreendimento 

prevê investimentos privados de até US$ 250 milhões e capacidade de 

produção em nossa fábrica suficiente para abastecer 100% da deman-

da deste medicamento no Brasil.

Os medicamentos a serem produzidos pela Hemobrás são destinados 

ao tratamento de uma ampla gama de doenças e apresentam preço de 

aquisição elevado devido à estrutura e à concentração deste mercado. 

A produção nacional desses medicamentos é de extrema importância, 

porque reduz as vulnerabilidades científica e financeira do país dian-

te do mercado internacional. A dependência externa nesse setor pode 

deixar o Brasil sujeito até mesmo à falta de medicamentos, influenciada 

pelo desequilíbrio entre a oferta e a procura em todo o mundo.
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A fábrica conta com transferências de tecnologias de empresas parceiras, 
conforme ilustração a seguir:

Figura 1 • Transferência de Tecnologia

HEMODERIVADOS
FATOR VIII
RECOMBINANTE (PDP)

Qualificação  
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e Logística  
do Plasma

Registro do Hemo-8r®  
junto à Anvisa  
e distribuição  
do recombinante

Embalagem

Envase

Produção  
do Hemo-8r

Assistência 
técnica

PDP com investimentos  
do parceiro privado.

Projeto conta com  
recursos da Hemobrás  
para investimentos.

Produção  
de fatores  
de coagulação

Produção o  
de imunoglobulina

Produção  
de albumina

Envase

Utilidades 
farmacêuticas

Embalagem

Importação  
e distribuição
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ETAPAS  
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Buscamos persistentemente consolidar nossos relacionamentos com 
os públicos de interesse, de forma aberta e transparente, com base em 
nossos valores e no código de ética e integridade. Entendemos que a 
troca de informações alinhadas em prol do mesmo objetivo com os 
stakeholders nos possibilita atingir nossa missão e que ao ampliarmos o 
diálogo por melhorias contínuas na gestão dos nossos negócios, agre-
gamos valor às nossas entregas e resultados.

O mapeamento de stakeholders da Hemobrás é representado conforme 
figura abaixo:

Figura 3 • Mapeamento dos stakeholders
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S Para o público interno: as informações e notícias são disponibilizadas na 

intranet. Periodicamente, são divulgadas as edições do boletim da Direto-
ria Executiva – Hemobrás em Foco, que apresenta os últimos informes da 
empresa. Murais instalados em locais estratégicos de cada unidade con-
templam informações e campanhas sazonais das áreas; além de outras 
ferramentas, como vídeos enviados para os e-mails corporativos, a utili-
zação do comunicador interno, que possibilita troca de informações via 
chat, e a realização de reuniões.

Para o público externo: que é amplo e diversificado, nossas ferramentas 
de comunicação vão desde o envio do Hemobrás em Pauta, newsletter 
que contempla as ações realizadas pela empresa no período, até nosso 
site www.hemobras.gov.br, que registra os acontecimentos da empresa 
(em notícias), assim como a página da Transparência informa sobre a pres-
tação de contas à sociedade, além de esclarecer sobre os nossos produtos, 
entre outros assuntos.

Nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/hemobras

https://twitter.com/hemobras_ms

https://www.youtube.com/channel/UCuryaNuxQNQ17UGjIgzb8Nw

https://www.instagram.com/hemobras/

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): em 2021 foram 
recebidas 25 demandas, todas classificadas como “pedido de 
informação”. 
 
Como acessar o SAC?

Telefone: 0800 28 00 477, opção 1

E-mail: sac@hemobras.gov.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Para envio de correspondências, utilizar o endereço: SRTV Sul, 

Quadra 701, Bloco O, s/n, salas nº 140, 142, 144, 146 e 148, Asa 

Sul, CEP: 70.340-000, Brasília-D

PACIENTES

PODER 
PÚBLICO

PÚBLICO 
INTERNO

SÓCIOS

CLIENTES

PARCEIROS

HEMORREDE

FORNECEDORES

SOCIEDADE CIVIL 
E ORGANIZAÇÕES

IMPRENSA

COMUNIDADE 
CIENTÍFICA 
E ACADÊMICA

CONCORRENTES

ORGÃO 
DE CONTROLE 
E FISCALIZAÇÂO
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Assembleia Geral – Órgão deliberativo máximo da Hemobrás, estando 
entre suas competências: alterar o Estatuto Social, eleger ou destituir os 
membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal e aprovar 
as demonstrações financeiras.

Conselho Fiscal – Órgão permanente de fiscalização, de atuação cole-
giada e individual, composto por três membros efetivos e respectivos su-
plentes. 

Conselho de Administração – Órgão de deliberação estratégica e co-
legiada da empresa, deve exercer suas atribuições considerando os in-
teresses de longo prazo da Hemobrás, os impactos decorrentes de suas 
atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de 
seus membros, em alinhamento ao disposto nas Leis nº 6.404/1976 e 
13.303/2016. Tem entre suas competências eleger e destituir os membros 
da diretoria. É composto por 11 conselheiros, sendo, no mínimo, por 25% 
de membros independentes.

Comitê de Auditoria – Órgão de assessoramento ao Conselho de Admi-
nistração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade 
das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, 
do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente.

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – Visa as-
sessorar a Assembleia Geral e o Conselho de Administração nos processos 
de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos adminis-
tradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários. 

Diretoria Executiva – Órgão executivo de administração e representação, 
cabendo lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em confor-
midade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

ES
T
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U
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A

  
D

E 
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Ç
A A estrutura de governança da Hemobrás possui órgãos estatutários e 

comitês de assessoramento, definidos no Estatuto Social conforme re-
presentado a seguir:

Figura 4 • Estrutura de governança

CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA  
EXECUTIVA

ASSEMBLEIA 
GERAL

CONSELHO 
FISCAL

COMITÊ 
DE AUDITORIA

COMITÊ 
DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO 
E REMUNERAÇÃO
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Unidades Internas de Governança

Auditoria Interna – Vinculado ao Conselho de Administração, é respon-
sável por executar as atividades de auditoria de natureza contábil, finan-
ceira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa. 
Avaliar a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento 
dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo 
de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação 
de eventos e transações. Deve também propor as medidas preventivas 
e corretivas dos desvios detectados e verificar o cumprimento e a imple-
mentação pela empresa das recomendações ou determinações da Con-
troladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e 
do Conselho Fiscal. 

Ouvidoria – Vinculada ao Conselho de Administração, deve receber e exa-
minar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da em-
presa em relação a demandas de investidores, empregados, fornecedores, 
clientes, usuários e sociedade em geral. Deve ainda receber e examinar 
denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades 
da empresa.

Conformidade e Gerenciamento de Riscos – Vinculada à Diretoria 
Executiva, deve propor políticas de Conformidade e Gerenciamento de 
Riscos para a empresa, as quais deverão ser periodicamente revisadas e 
aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o cor-
po funcional da Hemobrás. Deve ainda verificar a aderência da estrutura 
organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, 
normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicá-
veis. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação 
dos riscos a que está sujeita a empresa. Deve também verificar o cumpri-
mento do Código de Conduta e Integridade, conforme art. 18 do Decreto 
nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, bem como promover treinamentos 
periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema. 

Auditoria Independente – Conforme o Estatuto Social, a Hemobrás de-
verá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em sítio 
eletrônico, observando as regras de escrituração e elaboração de demons-
trações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive quanto à obri-
gatoriedade de auditoria independente por Auditor registrado naquela 
Autarquia. A empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S foi contra-
tada pela Hemobrás para realizar o serviço de auditoria independente nas 
demonstrações trimestrais e encerramento do exercício de 2021. 
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Quadro 1 • Portfólio de Produtos/Medicamentos Hemoderivados

Hemoderivados 
produzidos pelo Hemobrás Indicação

Imunoglobulina G - IGg

Tratamento contra HIV, anemia hemolítica autoimune, aplasia 
crônica, púrpura, transplante de rim, Síndrome de Guillain Barre, 
Síndrome de Nezelof, miastenia, polimiosite, desmatomiosite, 
diversas imunodeficiências e doenças raras

Albumina humana

Hipovolemia, choque, perda cirúrgica de sangue, queimaduras, 
trauma, síndrome do desconforto respiratório agudo, 
hemorragia, insuficiência hepática aguda, hipoalbuminemia e 
doença hepática crônica

Fator VIII Hemofilia A

Fator IX Hemofilia B

Fator vW Doença de Von Willebrand

PPSB Terapia pós-transplante de fígado e Hemofilia B

Relacionamento com o Cliente: considerando o tipo de cliente e a proposta de 
valor, fica evidente a necessidade de que o relacionamento seja feito de forma per-
sonalizada para cada cliente. Atualmente, o único cliente da empresa é o governo 
brasileiro. Com a entrada em operação da fábrica, após atendida a demanda prio-
ritária do SUS, a empresa buscará expandir a base de clientes.

Canais: o modelo de negócios da Hemobrás estabeleceu canais diretos e indire-
tos com o cliente. Os principais canais diretos estabelecidos são: as relações con-
tratuais (venda direta e prestação de serviços) e cooperação na qualificação da 
Hemorrede. Os canais indiretos estabelecidos estão relacionados aos serviços de 
logística de medicamentos, que são executados por meio de fornecedores contra-
tados. Ressalta-se que, mesmo nesse último caso, o relacionamento com o cliente 
se mantém de forma direta.

Atividades-chave: na Hemobrás, as principais atividades envolvidas na entrega 
efetiva da proposta de valor aos clientes são divididas em medicamentos hemode-
rivados e biotecnológicos.

Nos produtos hemoderivados, as principais atividades são: qualificação da Hemor-
rede, auditoria de qualificação dos serviços de hemoterapia; recolhimento de plas-
ma junto aos serviços de hemoterapia auditados e qualificados; armazenamento 
e triagem do plasma; exportação de plasma e fracionamento no exterior e impor-
tação dos medicamentos, até que a unidade de fracionamento de plasma na fábri-
ca da Hemobrás esteja concluída; industrialização do plasma e transformação em 
medicamentos quando da operacionalização da fábrica da Hemobrás e armazena-
mento e distribuição dos medicamentos resultantes.
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Para os produtos biotecnológicos, a principal atividade é, toda logística 
envolvida na importação e distribuição ao cliente, até que a fábrica entre 
em operação. A partir da entrada em operação, a produção industrial pas-
sará a ser a principal atividade-chave executada.

Por fim, também são consideradas atividades-chave, como em toda in-
dústria farmacêutica, as atividades de gestão da qualidade e as atividades 
relacionadas a assuntos regulatórios.

Recursos-chave: os principais recursos para a consecução das atividades 
são: plasma humano (matéria-prima); pessoas; conhecimento; ativos; in-
sumos; estrutura fabril e tecnologia. É importante destacar que por se tra-
tar de uma empresa criada pelo governo brasileiro, executar atividades 
industriais praticamente inéditas e de suma importância estratégica para 
o país, os recursos-chave estão sendo desenvolvidos e incorporados pela 
instituição.

Parceiros estratégicos: como explicado no item recursos-chave, a empre-
sa está em processo de desenvolvimento de seus recursos-chave. Nesse 
processo, a empresa conta com parceiros de transferência de tecnologia. 
São laboratórios internacionais com parcerias firmadas para transferência 
de tecnologia e fornecimento de medicamentos/serviços até que a fábri-
ca inicie sua operação. Além desses, a Hemobrás conta com fornecedores 
de serviços de logística para execução das atividades de recolhimento e 
transporte de plasma e armazenamento e distribuição de medicamentos. 
Em linha com o desenvolvimento do empreendimento, novas parcerias 
deverão ser estabelecidas e outras poderão deixar de existir. Por outro 
lado, com o desenvolvimento das atividades de produção, novas parcerias 
deverão ser formadas com fornecedores de insumos e matérias-primas 
para a indústria.

Estrutura de custos: na fase pré-operacional, o principal custo é de aqui-
sição de medicamentos e serviços para atendimento das pautas mensais 
de distribuição de medicamentos do Ministério da Saúde (MS), em todo 
território nacional. Com a entrada em operação da fábrica, a estrutura de 
custos se tornará mais complexa, passando a refletir o funcionamento de 
uma indústria, e tendo como principais componentes os insumos para 
produção, bem como todos os demais custos fixos e variáveis relaciona-
dos aos produtos.

Modelo de receita: atualmente, o modelo de receita para hemoderivados 
é o pagamento por serviço executado, e para medicamento recombinante, 
é a venda direta.
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No PPA 2020-2023, a Hemobrás está inserida no programa 5021 – Ges-
tão e Organização do SUS.

A partir do PPA 2020-2023, o Ministério da Saúde desenvolveu o Plano 
Nacional de Saúde 2020-2023. Nesse plano, a Hemobrás se insere no 
Objetivo 4 - Fomentar a produção do conhecimento científico, promo-
vendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equi-
tativa, igualitária, progressiva e sustentável, com os seguintes projetos:

IMPLANTAR A FÁBRICA DE 
RECOMBINANTES (FATOR VIII)  
DA HEMOBRÁS

ALCANÇAR 89% DE TRANSFERÊNCIA  
DE TECNOLOGIA PARA PRODUÇÃO  
DE HEMODERIVADOS

CONCLUIR A INDÚSTRIA  
DE HEMODERIVADOS

Além disso, a Hemobrás apoia o Ministério da Saúde com o fornecimen-
to de Fator VIII recombinante e a retomou em 2021 o gerenciamento do 
plasma, o que permitirá iniciar o fornecimento de hemoderivados em 
2022. Essas ações deverão contribuir para a realização do Objetivo 5 do 
PNS: “Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população 
a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, efi-
cácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional”.

PROMOVER AÇÕES 

QUE GARANTAM E 

AMPLIEM O ACESSO 

DA POPULAÇÃO A 

MEDICAMENTOS 

E INSUMOS 

ESTRATÉGICOS, 

COM QUALIDADE, 

SEGURANÇA, EFICÁCIA, 

EM TEMPO OPORTUNO, 

PROMOVENDO SEU USO 

RACIONAL
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A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a Hemobrás e seus di-
versos públicos de relacionamento. Esse espaço de participação social 
apresenta-se como um importante meio para que o público interno e 
externo possa apresentar sugestões, elogios, reclamações, denúncias, 
pedidos de acesso à informação e solicitações de providências. As ma-
nifestações são recebidas e tratadas, com independência, isenção, ética 
e confidencialidade. 

As informações produzidas pela Ouvidoria representam um importante 
instrumento de gestão, de integração e de promoção de uma cultura 
de transparência.

Durante o ano de 2021, foram recebidas 128 demandas dos usuários, 
das quais 20 foram manifestações de Ouvidoria, 81 pedidos de acesso à 
informação e 27 registros no Fale Conosco, conforme gráfico 1. 

Gráfico 1 • Total de demandas recebidas, 2021

Ouvidoria Fale conosco SIC Total

20
27

81

128

As manifestações podem ser feitas pelos seguintes canais:

Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação através do link: 
https://falabr.cgu.gov.br (a manifestação deverá ser direcionada à Hemobrás).

E-mail: ouvidoria@hemobras.gov.br; sic@hemobras.gov.br; hemobras@hemobras.gov.br 

Atendimento telefônico: (81) 3464-9606 ou 0800 280 0477 (ligação sem custo).

n Solicitação – 10
n Sugestão – 3
n Comunicação – 3
n Reclamação – 2
n Denúncia – 2

Fonte: Ouvidoria Hemobrás

No gráfico 2, observamos o quantitativo e os tipos de manifestações 
recebidas em 2021 pela Ouvidoria. 

Gráfico 2 •  Tipos de manifestações recebidas, 2021

Fonte: Ouvidoria Hemobrás

TELEFONE

E-MAILS

PRESENCIAL

FALA.BR
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n Fala.Br – 69
n E-mail – 59

Fonte: Ouvidoria Hemobrás

O quantitativo dos canais utilizados pelos usuários pode ser observado no gráfico 3.

Gráfico 3 • Canais utilizados: Ouvidoria/SIC/Fale Conosco, 2021

O tempo médio de tratamento das manifestações, em 2021, foi de 16 dias da Ouvidoria 
(Fala.BR), conforme o “Painel Resolveu!”, ou seja, 100% foram respondidas dentro do pra-
zo legal (30-60 dias).
Para o SIC, o tempo médio de resposta, segundo o “Painel Lei de acesso à Informação”, é 
de 14 dias.
No Fale Conosco a média para resposta ao usuário é de 2 dias.

PRAZO MÉDIO

16 
DIAS

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA

14
DIAS RESPONDIDAS

100%
DENTRO DO PRAZO:

SERVIÇO  
DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO (SIC)
E FALE CONOSCO

30 > 60
DIAS

20 > DIAS ÚTEIS
05 > DIAS ÚTEIS

OUVIDORIA  
(FALA. BR)
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PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO –  
PDE (2018-2027)

1
PRODUÇÃO  

DE MEDICAMENTOS

NA FÁBRICA  

DA HEMOBRÁS.

2
SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA, 

SOCIAL E 

AMBIENTAL.

3
MODELO DE 

GESTÃO E 

GOVERNANÇA 

ADEQUADO AOS 

DESAFIOS DA 

EMPRESA.

>  Implantar a infraestrutura e a tecnologia 
da fábrica (hemoderivados).

> Implantar a infraestrutura e a tecnologia 
da fábrica (recombinante).

> Realizar a gestão do plasma e 
o fornecimento de produtos 
hemoderivados e fator VIII 
recombinante.

> Gerar resultados 
financeiros  
e econômicos 
relevantes para  
os sócios e para 
 a sociedade.

> Gerir os recursos 
ambientais de 
forma sustentável.

> Implantar ferramentas e 
práticas de governança 
e gestão para garantir o 
atingimento das metas  
da empresa.

> Ter um corpo funcional 
engajado, qualificado e  
em quantitativo suficiente.

> Suprir as demandas de 
tecnologia da informação da 
empresa, de acordo com as 
boas práticas do mercado.

Figura 9 • Focos Estratégicos
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FOCO 1

OBJETIVO 1.1 
Implantar a infraestrutura e a tecnologia da fábrica 
(hemoderivados)

Obras:
> Conclusão da infraestrutura predial, importante para evitar infiltrações e 

maior desgaste dos equipamentos já adquiridos.
> Conclusão do Bloco B04 – Embalagem: importante avanço para as trans-

ferências de tecnologias, onde a fase de embalagem, após qualificação, 
poderá ser realizada no sítio da Hemobrás.

Transferência de tecnologia: 
> Os avanços ao decorrer do ano de 2021 foram na elaboração de docu-

mentos e nas negociações técnicas e comerciais.

OBJETIVO 1.2 
Implantar a infraestrutura e a tecnologia da fábrica 
(recombinante)

> Concluído o projeto detalhado e iniciadas as obras que já se encontram 
com as fundações concluídas. A previsão de conclusão do fechamento 
externo do bloco é em jan/2022.

> Planning sessions das fases 3 e 4 realizadas e em revisão. 
> Fase 2A: o bloco B04 foi concluído e entregue pela engenharia; todas as 

máquinas foram adquiridas e já se encontram no site da Hemobras; fo-
ram realizados treinamentos e aquisições de insumos para testes; a linha 
de inspeção encontra-se com SAT iniciado e as demais máquinas terão 
SAT e QI realizados no início de 2022.

OBJETIVO 1.3
Realizar a gestão do plasma e o fornecimento de produtos 
hemoderivados e Fator VIII recombinante

> Retomada da gestão do plasma, firmada com o Ministério da Saúde;
> Contratada a empresa para fracionamento do plasma.
> Envio de 109 mil litros para serem fracionados no exterior para retorno 

em forma de medicamentos hemoderivados. O aproveitamento do plas-
ma para fracionamento só foi possível após assinatura do contrato com o 
novo fracionador e autorização da Anvisa para fracionamento do plasma 
coletado há mais de 5 anos.

> Auditados 3 hemocentros.
> Cumprimento da pauta de 760 MM de UI de Fator VIII recombinante dis-

tribuídos para todos os estados brasileiro.

FOCO 2

OBJETIVO 2.1
Gerar resultados financeiros e econômicos relevantes  
para os sócios e para a sociedade

> Metas financeiras propostas para 2021 alcançadas, além de redução do pas-
sivo, conforme planejado.

OBJETIVO 2.2 
Gerir os recursos ambientais de forma sustentável

> O indicador global de cumprimento das metas ambientais atingiu a execução 

de 77,65%, o que corresponde a 91,34% da execução de sua meta. Os detalhes 

do desempenho encontram-se no tópico de sustentabilidade ambiental.

FOCO 3

OBJETIVO 3.1
Implantar ferramentas e práticas de governança  
e gestão para garantir o atingimento das metas da empresa

> Implementação de 5 práticas de gestão em cultura de processos, qualifica-
ção de fornecedores, gestão da informação, canais de relacionamento e exe-
cução financeira.

> Mapeados 28 processos e 1 modelado.
> Atingido estágio II no Índice de maturidade de processos (CMM).
> Atingido o nível de maturidade intermediário no índice de gestão de riscos, 

em avaliação independente realizada pela Auditoria Interna da Hemobrás.

OBJETIVO 3.2  
Ter um corpo funcional engajado, qualificado e em  
quantitativo suficiente

> Concurso realizado no final de 2021.
> Contratada empresa de terceirização de mão de obra.
> O indicador de favorabilidade do clima organizacional obteve uma realiza-

ção de 44,42%, correspondendo a 88,8% de execução, um maior detalha-
mento da execução, bem como das atividades de gestão de pessoas encon-
tra-se em tópico dedicado.

OBJETIVO 3.3  
Suprir as demandas de tecnologia da informação da empresa, de 
acordo com as boas práticas do mercado

> Esforços voltados para a manutenção e segurança da rede, bem como na 
execução de demandas de serviços, suporte e contratações.
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> Concluir as obras do bloco de produção do Fator VIII recombinante.

> Iniciar as qualificações farmacêuticas para produção do Fator VIII recombinante.

> Avançar na obra remanescente dos blocos de produção de hemoderivados.

> Avançar com as instalações de todos os sistemas e equipamentos remanescentes para 
produção de hemoderivados.

> Distribuir 760 milhões de UI de Fator VIII recombinante.

> Distribuir 513.735 frascos de hemoderivados para o SUS.

> Adequar os processos e a estrutura organizacional para a operação da fábrica.

Quadro 2 • Resumo das metas e resultados alcançados

Monitoramento PDE 2021

Indicadores Estratégicos Fórmula Área
Unidade 

de Medida
Meta 
anual

Situação 
31 de Dez

Percentual de implantação da 
infraestrutura da fábrica de 
hemoderivados

Média ponderada  
dos indicadores das obras

DDI/GEA % 81,5 81,3

Percentual de conclusão de 
sistemas, equipamentos e 
treinamentos da transferência 
de tecnologia para produção de 
hemoderivados

Média ponderada dos indicadores 
 de desenvolvimento das  

fases de TT
DDI/GITP % 49 31

Percentual de implantação do 
laboratório de Controle  
de Qualidade

Média arit. do percentual de 
desenvolvimento de implantação dos 

testes de controle de qualidade
DPEI/GCQ % 20,6 20,6

Percentual de implantação da 
infraestrutura da fábrica de 
recombinante

Média arit. dos indicadores de  
execução das obras

DDI/Buriti % 63 54

Percentual de conclusão 
das instalações/qualif. dos 
equipamentos e treinamentos 
da TT para produção do 
recombinante

Média dos indicadores de 
desenvolvimento das fases de TT

DDI/Buriti % 70 28

Percentual de operacionalização 
da Fase 2A

Percentual concluído =  
(duração real/duração) * 100

DPEI/Buriti % 80 67

Quantidade Fator VIII 
recombinante distribuído

Σ unidades internacionais –  
UI distribuídas ao SUS

DPEI/GPH *MM – UI 760 760

Faturamento Fator VIII
 Somatório das faturas emitidas com a 

venda de Fator VIII r.
PR/GA R$ MM 990,08 990,08

Margem EBITDA Total

 Resultado líquido do período, acrescido 
dos tributos sobre o lucro, das despesas 

financeiras líquidas das receitas financeiras 
e das depreciações, amortizações e 

exaustões – INSTRUÇÃO CVM nº 527

PR/GA % 26,16 27,73

Percentual de proteção cambial do 
passivo em moeda estrangeira

Valor protegido/passivo total DAF/GA % 25 25

Prazo médio do recebimento  
de vendas

 Média do tempo entre a emissão das 
notas e o seu efetivo pagamento

DAF/GA Dias 60 58

Percentual de cumprimento das 
metas ambientais e de segurança

Média do % de execução dos indicadores 
de sustentabilidade ambiental e segurança

PR/ASMS % 85 77,65

Percentual de implantação do 
modelo de gestão

Média arit. dos percentuais de  
implantação das perspectivas

PR % 58,3 10,63

Percentual de mapeamento dos 
processos da cadeia de valor

Número de processos mapeados / 42 PR % 83,33 72,5

Índice de maturidade de processos 
(CMM)

Aferição utilizando o modelo CMM PR Índice Nível 2 Nível 2

Índice de maturidade de projetos 
(MMGP)

Aferição utilizando o modelo MMGP 
(escala de 1 a 5)

PR/GPP Índice 1,92 1,64

Índice de maturidade da gestão de 
riscos (AUDIN)

Índice avaliado pela AUDIN PR/GCGR Nível Bás. Intermediário

Índice de favorabilidade do clima 
organizacional

Número de respostas favoráveis segundo  
a escala de Likert/total de respostas

PR/GGP % 50 44,42

Índice de favorabilidade do 
clima organizacional – Bloco de 
Desenvolvimento

Número de respostas favoráveis segundo  
a escala de Likert/total de respostas

PR/GGP % 41 34,78

Percentual de execução das 
necessidades levantadas no PDTI

Número de aquisições ou serviços 
realizados 2021 / aquisições ou serviços 

planejados no PDTI 2021.
DAF/GTIC % 100 43,46
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Plasma e Hemoderivados

Recebimento de Plasma 

No ano de 2021, não houve recebimento de plasma pela Hemobrás. Em 
outubro de 2016, houve o encerramento do Contrato nº 20/2013, refe-
rente ao operador logístico de transporte, que realizava o recolhimento 
do plasma em todo território nacional. Ao longo de 2021, foram resta-
belecidas condições necessárias para retomada desta atividade, como a 
contratação de um novo fracionador e a destinação para beneficiamen-
to do plasma em estoque. 

Triagem de Plasma

Apesar da interrupção de recebimento de plasma, a Hemobrás conti-
nuou trabalhando ao longo dos anos seguintes para concluir a realização 
da triagem de todas as bolsas de plasma em estoque, com o objetivo de 
descartar as bolsas inservíveis e deixar as bolsas aptas a beneficiamento 
disponíveis para o beneficiamento por um novo fracionador.

No ano de 2021, foi realizada nova triagem, com apenas o descarte de 
10.801 bolsas de plasma que não poderiam ser utilizadas para fins de 
beneficiamento. Destaca-se que o estoque de plasma a inspecionar foi 
zerado desde o ano de 2019. O gráfico abaixo apresenta a evolução da 
triagem de plasma desde 2012, quando o bloco B01 iniciou as opera-
ções, até o ano atual.

Armazenamento de Plasma

O plasma recebido pela Hemobrás está armazenado nas câmaras frias do Bloco 
B01. Na tabela a seguir estão demonstradas as quantidades de bolsas de plas-
ma armazenadas por status. 

Tabela 6 • Quantitativo de plasma armazenado no Bloco B01 em 
Goiana/PE, 31 de dezembro de 2021

Plasma por status
Bloco B01

(Bolsas de plasma)

Plasma a inspecionar 0

Plasma inspecionado (apto para fracionamento) 0

Plasma em quarentena1 163.792

Plasma para descarte 0

Fonte: GPH/DPEI 
Nota 1: o plasma em quarentena perfaz 163.792 bolsas referentes ao inventário de plasma que foi 
armazenado em contêineres do operador logístico contratado no escopo do contrato nº 20/2013.

Expedição de Plasma

Devido à contratação de um novo fracionador (OCTAPHARMA A.G.) para bene-
ficiamento do plasma, em 2021 foi possível expedir as bolsas de plasma que 
estavam armazenadas nas câmaras frias do Bloco B01 inspecionadas e aptas 
para beneficiamento.

Com o referido contrato, foi possível enviar, em duas campanhas, 109.201 litros 
de plasma, sendo 41.453,25 litros na primeira campanha, realizada no mês de 
julho de 2021, e 67.748,05 litros na segunda campanha, realizada nos meses de 
outubro e novembro de 2021.

Tabela 7 • Expedição de Bolsas de Plasma

Data  
do Envio

Quantidade de
Contêineres

Quantidade de Bolsas 
Exportadas

08/07/2021 1 36.960

15/07/2021 2 73.920

22/07/2021 2 70.475

06/10/2021 2 73.920

14/10/2021 2 73.920

20/10/2021 3 110.880

11/11/2021 2 42.670

Total 482.745

Fonte: GPH/DPEI

Gráfico 4 • Triagem de plasma por ano (em número de bolsas)
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Fator VIII recombinante – Hemo-8r

Importação de Hemo-8r

Manutenção da importação de Hemo-8r em embarques mensais pelo modal maríti-
mo, para atendimento das pautas mensais de distribuição de Fator VIII recombinan-
te do Ministério da Saúde (MS). 

Distribuição de Hemo-8r

Cumprimento da pauta de 760MM de UI de Fator VIII recombinante distribuídos 
para todos os estados brasileiros, um aumento de aproximadamente 5,6% em rela-
ção ao ano de 2020.

Gráfico 5 • Evolução da distribuição de medicamentos ao SUS –  
Hemo-8r® (Ano 2013-2021)

Implantação da linha de produção do medicamento  
Fator VIII recombinante – Projeto Buriti

O Projeto Buriti alcançou diversos marcos importantes no ano de 2021, tendo 
finalizado os projetos de engenharia e iniciado as obras do novo bloco produ-
tivo de recombinantes, o bloco B07. Paralelamente, na Fase 2A (embalagem do 
produto), foram recebidas as três máquinas de embalagem no site de Goiana. 
As máquinas de inspeção a vácuo e inspeção visual foram instaladas no bloco 
B04 e a linha de embalagem foi posicionada no final do ano. Os testes de qualifi-
cação destes equipamentos ocorrerão em 2022, propiciando a aceitação destes 
equipamentos e posterior execução das etapas produtivas de embalagem nas 
instalações da Hemobrás, concluindo a Fase 2A de transferência de tecnologia.

Em 2021, foi concluído o planejamento das Fases 3 e 4 junto ao parceiro privado. 
Foram realizadas sessões de planejamento (Planning Sessions) envolvendo a parti-
cipação de diversas áreas da Hemobrás e Takeda, com intuito de gerar e identificar 
os objetivos das fases, premissas, riscos, problemas conhecidos, e o mais impor-
tante: o início da construção dos cronogramas das Fases 3 e 4, com a definição das 
atividades, responsabilidades, durações e predecessoras etc. 

As obras civis do B04 (Bloco de embalagem, compartilhado entre os Projetos Re-
combinantes e Hemoderivados) foram 100% concluídas, bem como a estrutura 
interna (infraestrutura farmacêutica). A licença de operação do B04 foi solicitada 
em fevereiro e emitida em setembro de 2021. No ano de 2022, será concluída 
a etapa de validação do EMS (a automação do B04 está 92,49% concluída). Os 
blocos B05 e B06, também compartilhados com o Projeto Buriti, estão ocupados 
e encontram-se em operação.

Em relação às atividades da EPCMV (IPS/Tessler), estão em andamento as obras 
do Bloco B07, que contempla os Blocos B7A (etapas de formulação/envase e 
embalagem primária/secundária do produto final), B7C (caldeira), B7F (gerado-
res), além das utilidades farmacêuticas e o Bloco B7B para a produção do BDS. A 
mobilização ocorreu no início do ano, seguida pela construção dos canteiros de-
finitivos de obra. No ano de 2021, houve a retirada dos equipamentos do Bloco 
B21 em junho, o bloco foi demolido no mês de julho, iniciando a terraplanagem 
do terreno. Em relação ao projeto detalhado (DD – Detail Design) do bloco de 
recombinantes, foi concluído o marco de 30% do DD no mês de fevereiro e o 
marco de 90% foi finalizado em julho. Após esta etapa, foram iniciados os traba-
lhos da empresa construtora, responsável pelas obras civis do empreendimento. 
No mês de agosto foi iniciado o posicionamento das estacas, sendo estas finali-
zadas em outubro, 62 colunas foram erguidas e um sistema de paredes pré-fa-
bricadas (em concreto) permitirão o fechamento do prédio (parte externa/Shell) 
até fevereiro de 2021. Em 30 de dezembro de 2021 foi concluído o DD100%.
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HEMOBRÁS  |  RELATO INTEGRADO 2021   21



I

II

III

V

ES
T

R
A

T
ÉG

IA
 E

 R
ES

U
LT

A
D

O
S

G
ES

T
Ã

O
 D

E 
P

ES
S

O
A

S
 

E 
C

O
M

P
ET

ÊN
C

IA
S

Capital Intelectual

Nossas pessoas são a base do negócio, e por esta razão temos como o 
compromisso de promover o desenvolvimento de competências insti-
tucionais, individuais, técnicas e gerenciais dos(as) colaboradores(as), 
alavancando-as por meio de um programa de capacitação focado nos 
conhecimentos necessários para a realização das suas atribuições, in-
clusive com previsão de capacitações fora do Brasil, nas plantas indus-
triais dos Transferidores de Tecnologia.

O exercício de 2021 foi caracterizado pelo retorno gradual às atividades 
presenciais, bem como dos eventos de treinamento, o que importou 
no crescimento de cerca de 18% no número de horas de treinamentos 
realizados, em comparação ao ano anterior. 

No que tange aos treinamentos do Sistema da Qualidade, houve uma 
estabilidade proporcional no percentual de pessoas treinadas, assegu-
rando assim que os nossos produtos e serviços atendam rigorosamente 
às Boas Práticas de Produção da Indústria Farmacêutica.

Figura 11 • Indicadores de desenvolvimento de pessoas

Clima Organizacional 

Periodicamente, a Hemobrás aplica a Pesquisa de Clima Organizacional, ava-
liando o nível de satisfação e engajamento com os objetivos estratégico da 
empresa. A referida pesquisa avalia oito aspectos da gestão empresarial:

Por meio do resultado da Pesquisa de Clima Organizacional, é possível iden-
tificar as questões críticas e, a partir desses resultados, é elaborado um plano 
de ação para melhoria dos fatores que apresentaram baixa aderência.

Gráfico 6 • Favorabilidade do clima organizacional (%)

HORAS DE 
TREINAMENTO

NÚMERO DE 
TREINAMENTOS

MÉDIA DE HORAS 
DE TREINAMENTO 
POR PESSOAS

14.874,5

8.626

10.180,5

107

77

87

73,64

44,01

52,21

2019

2020

2021

PERCENTUAL 
DE PESSOAS 
TREINADAS

2019

2020

2021

86%
88%
87%

RELACIONAMENTOS  
ORGANIZACIONAIS

PLANEJAMENTO  
DO TRABALHO

INFRAESTRUTURA 
DO AMBIENTE  
DE TRABALHO

QUALIDADE, 
SAÚDE, 
SEGURANÇA 
E MEIO 
AMBIENTE

LIDERANÇA  
E SUPERIORES

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

IMAGEM DA 
EMPRESA

REMUNERAÇÃO

Fonte: Hemobrás
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Figura 12 • Treinamentos do sistema da qualidade

Fonte: Hemobrás

Fonte: Hemobrás
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QUADRO  
DE PESSOAL

Capital Humano

2017

2018

2019

197

2020

2021

202
202
198
195

2017  

6,9
2018  

6,91
2019  

3,46

2020  

2,50
2021  

2,53

A tendência do tournover nos últimos anos caracteriza-se, principalmente, pelos pedidos voluntá-
rios de demissão dos empregados(as) públicos(as).

TURNOVER 

ANUAL (%)

IDADE

ACIMA DE 
65 ANOS

ENTRE  
45 E 65 ANOS

ABAIXO DE 
30 ANOS

ENTRE  
30 E 45 ANOS

1 16 83 5

0 25 64 1

105

90

1 41 147 6

ENSINO 
MÉDIO

ENSINO 
SUPERIOR MESTRADO

PÓS  
GRADUAÇÃO

49 40 67 36

IDADE

DOUTORADO

3

TOTAL 195

QUANTIDADE  
DE EMPREGADOS

QUANTIDADE 
DE EMPREGADOS  
(%)

105

53,80%

90

46,20%

195

100%

GRAU DE 
INSTRUÇÃO

GÊNERO

NÍVEL  
HIERÁRQUICO
POR GÊNERO

GERENTES ASSESSORES ASSISTENTESCHEFES

13 6 8 6

4 5 9 7

33

25

17 11 17 13

Em 2021, foi celebrado do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o período 2021/2022, em que foi 
concedido reajuste de 52% do INPC do período aplicado aos salários e benefícios.

NÍVEL  
HIERÁRQUICO
POR VÍNCULO

GERENTES

ASSESSORES

ASSISTENTES

CHEFES

14 3

2 9

17

11

37 21

EMPREGADO
PÚBLICO COMISSIONADO

15 2 17

6 7 13

Empregados(as) Públicos(as), Cargo em Comissão, Processo 
Seleção Simplificado e Requisitados

195

58

58

Fonte: Hemobrás

Fonte: Hemobrás
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L Respeito ao Meio Ambiente e à Vida

O ano de 2021 apresentou-se com novo “normal”, no qual as atividades 
presenciais foram aumentando gradativamente até a quase totalidade, 
seguidas de muitos cuidados, distância entre as pessoas, mas também 
de cansaço e medo.

Essa situação impactou a relação entre as pessoas, a relação destas com 
a empresa, a percepção da relação e da importância com o meio am-
biente. Os efeitos da pandemia devem ser sentidos ainda por bastante 
tempo, mas nada ficou mais claro que a consciência de que as pessoas 
são interdependentes entre si e com o meio ambiente.

Fauna
Em 2021, nove animais foram resgatados e devolvidos ao habitat. De-
vido ao número reduzido de trabalhadores presenciais na fábrica, a 
captura e soltura de animais foi afetada, em algumas ocorrências não 
sendo possível realizar a captura e tomando como medida o acompa-
nhamento à distância dos percursos ou realizando o tangimento desses 
de animais. 

Semana do meio ambiente
A semana do meio ambiente foi celebrada no período de 7 a 11 de junho, 
em formato 100% on-line, abordando o tema Restauração de ecossistemas, 
em consonância com o tema mundial do meio ambiente 2021.

Nessa oportunidade trabalhou-se a importância que cada ser humano 
tem na promoção do equilíbrio ambiental, incentivando e fortalecen-
do práticas que contribuam com a conservação e preservação do meio 
ambiente, com o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, 
com uma melhor qualidade de vida para todos.

Consumos significativos

Constatou-se um aumento substancial do consumo de água em 2021, pelos seguintes 
motivos:
• Operação de mais um bloco na unidade fabril;
• Abastecimento do canteiro para construção da fábrica de recombinantes (blocos 07).

Tabela 13 • Consumo e descarte de água

Fábrica (Goiana)

Ano Consumo (m³)
Consumo per 

capita (m³)
Diferença  
per capita 

Descarte de água  
(Método de tratamento)

2019 11.958 124,56

 é 25,65% Fossa2020 17.782 187,18

2021 19.851 235,2

Fonte: GEA/ASMS

Emissões

O aumento de 29,68% de emissão de gases do efeito estufa em relação a 2020 era espe-
rado, considerando a retomada das atividades por causa da pandemia.

Emissão 
atmosférica 
significativa

tCO2/trabalhador 1,66

Fonte: ASMS – Hemobrás 

A expectativa para 2021 é de aumento nas emissões motivado pelo aumento do consu-
mo energia elétrica decorrente da operação de novo bloco de produção.

Os cálculos das emissões de CO2 foram realizados através de utilização direta da calcula-
dora do site https://idesam.org/calculadora/

Não foram consideradas as emissões de gases emitidos por transportadores que reali-
zam a distribuição dos medicamentos.

• Emissão de CO2 dos veículos e ônibus foi de 47,615 tCO2 no ano;

• 4,9 tCO2 de energia elétrica no BVC e BSB no ano;

• 207,584 tCO2de energia elétrica na Fábrica no ano;

• Total de 260,009 tCO2 no ano.
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Destaques

RECEITA LÍQUIDA

A receita líquida do exercício foi de R$ 990,08 
milhões, um aumento de 26,62% em relação 
ao ano anterior, resultado do fornecimento 
de 760 milhões de UI do medicamento Fator 
VIII recombinante.

EBITDA

R$ 274,57 milhões, com margem de 27,73%, 
no acumulado de 2021.

DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

No ano de 2021, a Receita Líquida ficou em 
R$ 990,08 milhões, já o Lucro Bruto foi de R$ 
324,35 milhões, 65,47% maior quando com-
parada a 2021. As despesas operacionais fo-
ram 3,56% menores, totalizando R$ 53,90 mi-
lhões. O Lucro Operacional atingiu R$270,45 
milhões, o que demonstra a sustentabilida-
de do ne gócio, já que este é o sexto ano con-
secutivo de lucro operacional. O Resultado 
Financeiro também foi positivo em R$ 9,31 
milhões, resultado da significativa redução 
da despesa com variação cambial. O Resul-
tado Líquido foi um lucro de R$ 234 milhões.  
Este resultado contribuiu para a redução 
do prejuízo acumulado, que totalizava, em 
2015, R$ 682,05 milhões, para R$ 42,38 mi-
lhões ao final de 2021.

RECEITA LÍQUIDA
AUMENTO DE 

26,62%
EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

EBITDA
MARGEM DE

27,73%
NO ACUMULADO DE 2021

RCEITA 
LÍQUIDA

990,08
MILHÕES DE REAIS
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Resultado Consolidado

Tabela 14 • Resultado Consolidado (R$ milhões)

2019
Var % 
19/20 2020

Var % 
20/21 2021

Receita Líquida     815,42 -4,11             781,92 26,62     990,08 

Lucro Bruto        262,51 -25,33             196,02 65,47    324,35 

Despesas Operacionais     (103,64) 46,07             (55,89) -3,56     (53,90)

Lucro Operacional (Ebit)       158,87 -11,80             140,13 93,00     270,45 

Resultado Líquido       14.3,91               (6,30)     234,03 

EBITDA        164,61 -14,76             140,31 95,69     274,57 

Margem EBITDA 20,19% 17,94% 27,73%

Receita Líquida

A Receita Líquida aumentou em 26,62% em relação ao ano de 2020, atingindo R$ 990,08 milhões.

Gráfico 12 • Receita Líquida (R$ milhões)

Receita Operacional Líquida

No ano de 2021, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 990,08 milhões, 26,62% superior ao ano 
anterior, alcançando uma margem de 27,73% sobre a Receita Líquida.

Gráfico 13 • Lucro Bruto (R$ milhões)

Despesas Operacionais 
As despesas operacionais representaram 5,44% da Receita Líquida, com uma redução de 
3,53% quando comparadas as despesas operacionais de 2021 com o ano anterior.

EBITDA

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) acumulado atin-
giu R$ 274,57 milhões, 95,69% superior em relação ao mesmo período do ano anterior, e 
com uma margem EBITDA de 27,73% no período acumulado de 2021.

Tabela 15 •  EBITDA

Demonstração de 
Resultado do Exercício 2019 2020 2021

Variação  
21/20 (%)

Receita Operacional Bruta 815.421.000 781.920.000 990.080.000 26,62

Deduções da Receita Bruta - - - -

Receita Operacional Líquida 815.421.000 781.920.000 990.080.000 26,62

Custo Produtos Vendidos e Serviços -552.913.391 -585.898.269 -665.726.598 13,62

Lucro Bruto 262.507.609 196.021.731 324.353.402 65,47

Despesas Operacionais -103.637.753 -55.887.017 -53.902.960 -3,55

- Despesas Gerais e Administrativas -103.637.753 -55.887.017 -53.902.960 -3,55

 EBITDA 158.869.856 140.134.714 270.450.442 92,99

+ Depreciação 5.736.194 177.280 4.126.349 2227,58

EBITDA 164.606.050 140.311.995 274.576.791 95,69

 Margem (% ) 20,19 17,94 27,73 54,55

Fonte: Hemobrás

Com o EBITDA de 2021 é possível perceber uma constância de resultados operacionais 
positivos, o que é refletido em um EBITDA sempre crescente, possibilitando contínuos 
investimentos em pessoal, tecnologia, qualidade, inovação e excelência operacional. 

Resultado Financeiro

As Receitas e Despesas Financeiras Líquidas em 2021 totalizaram R$ 9,31 milhões, com 
uma aumentou de 1.377,60% quando comparadas ao ano anterior.

Tabela 16 •  EBITDA (R$ milhões)

  2020 Var % 20/21 2021

Receitas (despesas) financeiras          26.128.697 2,13%        26.684.337 

Variação cambial       (145.167.026) 935,88%     (17.366.989)

Resultado financeiro     (119.038.329) 1.377,60%          9.317.348 

Fonte: Hemobrás

990,08

781,92

2021

2020

324,35

196,02

2021

2020

é
26,62%

é
UMA MARGEM DE  
27,73% 
SOBRE A RECEITA LÍQUIDA

Fonte: Hemobrás

Fonte: Hemobrás
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Resultado Líquido

O Resultado Líquido de 2021 foi de R$ 234,03 milhões, com uma rentabilidade de 23,63% sobre a 
Receita Líquida.

Endividamento Líquido

A Hemobrás encerrou o ano de 2021 com um endividamento líquido de (R$ 
213,87 milhões). A dívida bruta soma R$ 663,19 milhões e possui característica 
principal de curto prazo.

Tabela 17 •  Endividamento Líquido (R$ milhões)

Fornecedores 2020 2021 %

Circulante      451,67             395,59 -12,42

Não circulante      373,71             267,60 -28,39

Endividamento  bruto    825,38            663,19 -19,65

Caixa e equivalentes de caixa   (832,99)           (877,06) 5,29

2018       2019       2020       2021

353.468.117

141.208.573

44.051.900

130.730.275

n Recombinantes

n Receitas Financeiras

n Outras

n Ressarcimentos LFB

Total: R$ 962.912.339

Endividamento líquido      (7,61)          (213,87) - 

A variação do endividamento líquido está substancialmente relacionada às compras de 
medicamentos recombinantes para distribuição ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Imobilizado

Até o ano de 2021, os investimentos com imobilizado totalizaram R$ 939,01 milhões, 
sendo R$ 145,91 milhões de edificações que estão em funcionamento na fábrica da He-
mobrás em Goiana-PE

Gráfico 14 • Índices
Fonte: SCON/GA/DAF

Investimento 

A Hemobrás, empresa não dependente, não precisou de aportes de capital do Orça-
mento de Investimento da União nas Leis Orçamentária de 2018, 2019, 2020 e 2021 para 
execução dos investimentos, e também não solicitou recursos para investimentos na Lei 
Orçamentária de 2022.

Em relação aos investimentos privados para a construção do bloco de produção do Fator 
VIII recombinante, a Hemobrás, através da PDP com a Takeda, iniciou, em 2019, a aplica-
ção de investimentos de até U$ 250 milhões, que estão sendo distribuídos entre os anos 
de 2019 e 2024.

n Compra de medicamentos

n Investimentos na fábrica

n Investimento em transfêrencia 
de tecnologias

n Outros investimentos  
(Móveis, TI)

n Custeio

n Amortização - Passivo com 
recombinantes

R$ 21.886.773

R$ 7.977.958

R$ 30.284.533

2%
1%

3%

R$ 122.198.591

R$ 1.205.675

R$ 2.610.238

R$ 15.689.460

R$ 136.845.809

R$ 640.310.666

13%

0%

0%

2%

15%

70%
Total: R$ 918.860.438

R$ 902.763.974
94%
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Gráfico 15 • Execução dos Investimentos (R$ milhões) 
Custeio

A Hemobrás executou 69,19% do valor previsto para custeio na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2021. A rubrica “Materiais e Produtos”, que representa 66,84% do to-
tal da execução refere-se, quase que na sua totalidade, à despesa com a aquisição 
do medicamento Fator VIII recombinante; já a rubrica de “Despesa com Pessoal” 
representa apenas 3,78% do total. A despesa financeira foi fortemente impactada 
pela variação cambial passiva, ainda sofrendo os reflexos da pandemia.

Gráfico 16 • Execução do custeio (%)

Fluxo de Caixa 

Gráfico 17 • Geração de Caixa (R$)

O impacto na geração de caixa de 2018 refere-se ao repasse do Orçamento de 
Investimento das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) de 2016 e 2017. A geração de 
caixa nos anos seguintes é consequência da execução do contrato de distribui-

ção de medicamentos, da contínua política de contingenciamento de despesas e do volume de 

n LFB

n TAKEDA

investimentos realizados nestes exercícios. A redução da gera ção de caixa entre 2020 e 
2021 reflete o aumento do custo dos medicamentos, o aumento significativo da parcela 
do pagamento do passivo em moeda estrangeira e os investimentos realizados. O caixa 
gerado em nossas atividades operacionais tem sido, até então, suficiente para a amorti-
zação do passivo nos moldes acordados, para a manutenção dos investimentos previstos 
para a construção da fábrica e para o custeio da empresa.

Gráfico 18 • Entradas de Caixa

Gráfico 19 • Saída de Caixa

Endividamento em moeda estrangeira 

A redução do endividamento é um dos principais objetivos da gestão financeira da 
Hemobrás. Em 2018, foi construído o plano para liquidação do passivo com o princi pal 
fornecedor de medicamentos, formalizado no termo aditivo ao contrato de licença 
e transferência de tecnologia (LTTA) firmado entre a Hemobrás e a Baxalta/Takeda, 
conforme tabela abaixo.

Tabela 18 • Plano para liquidação do passivo e posição atual do 
endividamento da Hemobrás

Parcela Data do vencimento Valores em dólares (Usd) Situação 2021

1 31/12/2018  USD                 15.980.126 pago

2 31/12/2019  USD                 15.980.126 pago

3 31/12/2020  USD                 15.980.126 pago

4 31/12/2021  USD                 23.970.189 pago

5 31/12/2022  USD                 23.970.189 a pagar

6 31/12/2023  USD                 23.970.189  a pagar

BRL 532,04

BRL 488,32

BRL 551,52

BRL 452,55

USD 128,02

EUR 8,11 EUR 8,11 EUR 8,11EUR 8,28

USD 112,04
USD 95,97

USD 71,91

VALORES EM 1.000.000BRL
USD
EUR

R$ 51,25
11%

R$ 401,30
89%

VALORES EM 1.000.000
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7 31/12/2024  USD                 23.970.189  a pagar

Total do endividamento em 2018  USD                    143.821.134 100,00%

Total pago até 31/12/2021 -USD                      71.910.567 -50,00%

Saldo em 31/12/2021  USD                      71.910.567 50,00%

No sentido de proteger o poder de compra da Hemobrás da flutuação cambial, a 
gestão estabeleceu, através do seu Plano Diretor Estratégico, meta anual crescen-
te do percentual do valor protegido/valor total do passivo visando à manutenção 
de um perfil de endividamento adequado a prazos que não comprometam os 
investimentos necessários às atividades da Hemobrás.

Nos gráficos abaixo é possível visualizar a evolução do endividamento da He-
mobrás, e consequente redução do passivo em moeda estrangeira, ao longo do 
último triênio, e a composição do passivo com os fornecedores estrangeiros:

Gráfico 20 • Evolução do Endividamento

Houve uma redução considerável no passivo em moeda estran geira. O saldo em 
moeda nacional é impactado pela variação cambial e, nos últimos dois anos, com 
uma maior desvalorização do Real devido à pandemia.
Gráfico 21 • Composição do passivo com os fornecedores estrangeiros 
Despesas Tributárias 

Em 2021, a Hemobrás obteve uma economia tributária de R$ 118,8 milhões re-
ferente ao crédito presumido do PIS e COFINS com o medicamento Fator VIII re-
combinante; tam bém houve uma economia de R$ 216,13 milhões com ICMS e 
R$ 19,7 milhões com Imposto de Im portação. As despesas com tributos em 2021 
foram de R$ 68,15 milhões, motivada, em sua maior parte, por tributos sobre o 
lucro líquido do exercício.

Tabela 21 • Despesas Tributárias

Impostos sobre o faturamento 2021 2020

( - ) COFINS / PIS / ISS       118.809.600            93.830.400 

Crédito Presumido PIS / COFINS    (118.809.600)          (93.830.400)

Valor Total                            -                                -   

Economia Crédito Presumido    (118.809.600)          (93.830.400)

Impostos Diversos 2021 2020

IPTU                 62.785                     66.375 

PIS           2.327.531                  196.752 

Sede (Brasília – DF)
SRTV Sul Quadra 701 Bloco O, s/n, Salas nº 140,142,144,146 e 148, ASA SUL, 
Brasília-DF. CEP: 70.340-000.
CNPJ: 07.607.851/0001-46  |  Inscrição Distrital: 0748096100124

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.
Telefone: (61) 3223-7155 | (61) 3223-7129
E-mail: hemobras@hemobras.gov.br

Escritório Operacional (Recife – PE)
Rua Professor Aloísio Pessoa Araújo, n°75, Empresarial Boa Viagem Corporate,  
8° e 9° andares, Boa Viagem, Recife-PE. CEP: 51021-410
CNPJ: 07.607.851/0004-99  |  Inscrição Municipal: 442.821-8
Inscrição Estadual: 0666864-07

Horário de Funcionamento: das 08h às 18h
Telefone: (81) 3464-9600
E-mail: hemobras@hemobras.gov.br

Fábrica (Goiana – PE)
Rodovia BR-101 Norte, Quadra D, Lote nº 06, Zona Rural, Goiana-PE.  
CEP: 55900-000
CNPJ: 07.607.851/0002-27  |  Inscrição Municipal: 002.241-1
Inscrição Estadual: 0369603-06

Horário de Funcionamento: das 8h às 17h
Telefone (81) 3464-9600
E-mail: hemobras@hemobras.gov.br

Expediente

Coordenação Geral Hemobrás
Assessoria de Comunicação, Marketing e Eventos (ASCOM)
Gerência de Administração (GA)
Gerência de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (GCGR)
Gerência de Planejamento e Projetos (GPP)
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