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A Gerresheimer estabelece metas
ambiciosas de sustentabilidade
como parte de sua estratégia
corporativa
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A Gerresheimer estabelece metas
ambiciosas de sustentabilidade como
parte de sua estratégia corporativa
Metas ambiciosas determinarão a estratégia de sustentabilidade da
Gerresheimer nos próximos anos. Entre outras coisas, a empresa quer
reduzir suas emissões de CO2 pela metade até 2030. O número de
acidentes de trabalho deve ser reduzido significativamente até 2028.
Até 2023, os critérios de concepção ecológica devem se tornar parte
integrante do desenvolvimento de produtos na Gerresheimer.

são particularmente intensivos em energia. Neste contexto, é importante para
a Gerresheimer melhorar a eficiência
energética em seus processos e também para evitar as emissões de gases
de efeito estufa associadas. A empresa
estabeleceu uma meta de reduzir suas

"Para nós, pensar e agir de forma

Foram estabelecidas metas ambiciosas

emissões de Escopo 1 e 2 em 50% (linha

sustentável significa ter uma visão de

e mensuráveis para estas três áreas, a

de base de 2019) até 2030, mantendo

longo prazo dos efeitos de nossas ações

serem alcançadas dentro de um prazo

ao mesmo tempo metas ambiciosas de

corporativas". Assim, a sustentabilidade

apertado.

crescimento.

importante motor de inovação e cresci-

GxPure – Compromisso com o
meio ambiente e o clima

CDP Carbon Disclosure Project –
Classificação B alcançada

mento para nós", diz Dietmar Siemssen,

Como uma empresa fabricante, a

A Gerresheimer participa do CDP, o

CEO da Gerresheimer AG.

Gerresheimer atribui grande importân-

Projeto de Divulgação de Carbono

cia ao meio ambiente. A produção de

(CDP) sem fins lucrativos, desde 2008 e

O novo programa de sustentabilidade

embalagens de plástico e vidro requer

publica os sucessos de suas iniciativas

da Gerresheimer se baseia nos três

energia, sendo que os processos de

e medidas para proteger o clima. No

pilares GxPure, GxCircular e GxCare.

fusão nos fornos de alta temperatura

Relatório de Mudança Climática do CDP

está se tornando um pilar de apoio de
nossa estratégia corporativa. Será um

A sustentabilidade é um
pilar de apoio de nossa
estratégia corporativa. Para
nós, pensar e agir de forma
sustentável significa ter
uma visão de longo prazo
dos efeitos de nossas ações
corporativas.
Dietmar Siemssen, CEO
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de 2019, a empresa novamente alcançou

Comunidade

Emissões de Co 2

uma boa classificação B (em uma escala
de A a D-), que está acima da média do

nt

GxCare

de Vidro de Contêineres FEVE, a Gerresheimer está envolvida no projeto "Forno
para o Futuro" para pilotar tecnologias
híbridas para a descarbonização da

Saúde e

GxCircular
Re

cu

Gestão susten-

rso

s e Mater

i ai

s

tável de compras

Na produção de embalagens de plástico

renováveis

Água

trabalho

produção de vidro junto com outros

Água – Aliança para a gestão da
água (AWS)

GxPure

segurança no

fabricantes de vidro.

Energias

biente

rios

e
Am

Como membro da Federação Europeia

dos funcioná-

e

io

Fornalha do Futuro

M
Satisfação

Ge

setor.

Reciclagem e
resíduos

Concepção ecológica

e vidro, a água é utilizada principalmente
para resfriamento e limpeza. A Gerresheimer aderiu recentemente à AWS e

O novo programa de sustentabilidade da Gerresheimer consiste em três pilares:

tem como objetivo usar a água de forma

GxPure, GxCircular e GxCare e inclui nove tópicos de foco.

responsável e parcimoniosa. Em todos
os locais de produção afetados pelo alto
estresse hídrico, a empresa introduzirá a

Concepção ecológica

Também são utilizadas matérias primas

gestão sustentável da água em confor-

O termo concepção ecológica descreve

renováveis.

midade com a certificação da Alliance

a inclusão de aspectos ambientais já no

for Water Stewardship (AWS) até 2030.

processo de projeto do produto, com o

Ao mesmo tempo, a Gerresheimer visa

objetivo de melhorar o impacto ambien-

GxCare – Compromisso com as
pessoas

reduzir a captação total de água em 10%

tal do produto ao longo de seu ciclo de

Como empresa fabricante, a respon-

até 2030, em comparação com 2019.

vida - incluindo produção, transporte,

sabilidade pela segurança e saúde de

uso e descarte. A Gerresheimer esta-

todos os funcionários é uma prioridade

GxCircular – Compromisso com
produtos sustentáveis e conservação de recursos

beleceu a meta de aplicar os princípios

máxima para a Gerresheimer. Portanto,

da concepção ecológica a 100% dos

um objetivo chave é reduzir a frequência

novos produtos que desenvolve até

de acidentes nos locais em 80 por cento

Na produção de embalagens primárias

2023. Desde o início, os requisitos de

até 2028. A introdução de um sistema

farmacêuticas e sistemas de distribu-

qualidade do produto e segurança do

de gerenciamento de saúde e segurança

ição de medicamentos, sistemas de

paciente e o cumprimento dos requisi-

ocupacional de acordo com a ISO 45001

diagnóstico e embalagens para a indús-

tos regulatórios devem ser conciliados

em todos os locais de produção até

tria cosmética feitas de vidro e plástico,

com os princípios de concepção

2023, o mais tardar, fornece a estrutura

a Gerresheimer pretende contribuir para

ecológica. Já no portfólio de produtos

apropriada.

a economia circular, projetando seus

existentes, por exemplo, são utilizados

produtos e processos de forma a econo-

vidro e plástico reciclados ou peças

mizar recursos.

reutilizáveis e redução de material.

EcoVadis – Classificação Prata
alcançada
Numerosos clientes internacionais
do setor farmacêutico e cosmético
analisam regularmente a Gerresheimer
com relação à governança corporativa
sustentável. Em 2018, a Gerresheimer
deu o salto de bronze para prata com 46
pontos na avaliação anual do EcoVadis.
Em 2020, a empresa melhorou sua
pontuação dentro desta classificação
para 58 de um máximo de 100 pontos
e está, portanto, atualmente entre as
primeiras 6% das empresas avaliadas na
indústria comparativa de fornecedores
farmacêuticos e de tecnologia médica.

Soluções de plataforma
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Inovadora plataforma SensAIR™
para o primeiro dispositivo
de entrega de medicamentos
para produtos biológicos
Com SensAIR™, a Gerresheimer apresenta pela primeira vez uma
nova plataforma para a entrega no corpo de medicamentos de maior
viscosidade, tais como anticorpos monoclonais (mAb). O objetivo é
oferecer aos pacientes o melhor suporte possível na entrega subcutânea de produtos biológicos de grande volume. O dispositivo pronto
para uso SensAIR™ on-body é fácil de usar e permite que os pacientes
iniciem a medicação de forma autodirigida em ambientes familiares,
tais como em casa.

Com este foco, SensAIR™ é atraente
para o mercado mesmo com quantidades variáveis de dispositivos por ano,
pois os desenvolvimentos e processos
existentes podem ser adaptados no
menor tempo possível. As tecnologias
e o know-how existentes, que já foram
comprovados no mercado, são constantemente perseguidos no SensAIR™. Esta

O dispositivo corporal SensAIR™ pode

porque eles mesmos podem adminis-

é uma vantagem significativa em termos

ser adaptado a muitos medicamentos

trar seus medicamentos em casa. O

de tempo de colocação no mercado,

de viscosidade e requisitos diferentes.

conceito de pronto para uso garante

entre outras coisas, ao possibilitar

Isto se aplica ao tamanho do produto

que o paciente não tenha que passar

rapidamente os ensaios clínicos.

médico como um todo, assim como à

por longas e complicadas etapas de

A Gerresheimer é, portanto, tanto um

agulha utilizada, tamanhos variáveis de

preparação, mas que possa facilmente

parceiro para o dispositivo SensAIR™

cartucho e possível conectividade, por

operar o dispositivo. Com SensAIR™,

quanto um fornecedor e fabricante da

exemplo, com o smartphone do pa-

os pacientes podem se cuidar por um

embalagem primária, ou seja, do car-

ciente. Juntamente com a promessa de

período de tempo maior e, dependendo

tucho que contém o ingrediente ativo.

qualidade „One-Stop-Shop“ da Gerres-

da indicação, só precisam ir ao médico

Isto representa um claro valor agregado

heimer, que inclui uma solução desde o

ou hospital para fazer check-ups.

como um parceiro e fornecedor de
sistemas a longo prazo.

cartucho até o dispositivo de entrega de
permite a entrega otimizada de produtos

Segurança e eficiência
de custos

biológicos.

O infusor SensAIR™ apresenta um con-

drogas de uma única fonte, SensAIR™

ceito simples que pode ser adaptado às

Mais qualidade de vida
para o paciente

diferentes necessidades, especialmente

„SensAIR™ beneficia a todos: Pacientes,

uma boa relação custo-benefício. A

seus familiares e também médicos.

Gerresheimer oferece, com isso, uma

Este dispositivo é um produto médico

solução de plataforma que coloca uma

inovador que, quando usado no corpo,

ampla gama de opções com relação

fornece até 20 ml de produtos bioló-

à biologia a ser aplicada; começando

gicos subcutâneos ao paciente“, diz

com a taxa de fluxo do medicamento

Oliver Haferbeck, Chefe da Unidade de

(0,15 - 1,00 ml/min), também o tipo (por

Tecnologia Avançada e Inovação da Ger-

exemplo, cartucho de vidro) e o volume

resheimer e CEO da Sensile Medical AG.

(até 20 ml) da embalagem primária até a

Ele explica que os pacientes ganham

conectividade.

significativamente em qualidade de vida

às necessidades dos pacientes, com

Com SensAIR™, a Gerresheimer apresenta
pela primeira vez uma nova plataforma
para a entrega no corpo de medicamentos
de maior viscosidade, tais como anticorpos
monoclonais (mAb).

Gx® Soluções Biológicas
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Serviços de regulamentação
para clientes de biotecnologia
A competência central das pequenas e médias empresas de biotecnologia é o desenvolvimento de novas substâncias ativas. Mas,
muitas vezes, eles precisam de amplo apoio na escolha e utilização
da embalagem primária ou dispositivo certo. Com nossa nova unidade
multidisciplinar entre divisões Gx® Biological Solutions, oferecemos
um pacote de serviços completos para empresas de biotecnologia
em uma ampla gama de áreas, desde o desenvolvimento de produtos,
testes materiais e funcionais até suporte regulatório intensivo. Este
último é o foco aqui e seus benefícios para o cliente são apresentados
em detalhes abaixo.

oferecida pela Gerresheimer inclui
frascos padrão e especiais, bem como
cartuchos e seringas feitas de vidro e/
ou polímeros (tanto em configurações a
granel quanto em configurações prontas
para envase (RTF)) para medicamentos
biológicos altamente complexos. A
Gerresheimer também desenvolve dispositivos sofisticados e inovadores de
fornecimento de medicamentos para as
necessidades médicas. Em apoio a seus

Judith Oehler, Gerresheimer Olten

de um novo produto é um fator chave

clientes biotecnológicos, a Gx® Biological

para o lançamento bem sucedido no

Solutions, como parte de sua oferta

Um tempo rápido de comercialização

mercado, minimizando riscos ao longo

de serviços de desenvolvimento de

(Time-to-Market) é o objetivo final para

do caminho e economizando recursos.

embalagens primárias e de medicamen-

uma empresa quando se trata de lançar

A especialização abrange materiais

tos, fornece serviços regulatórios abran-

um novo produto. Neste contexto, a

de embalagem primária para produtos

gentes para ajudar os clientes a reduzir

equipe de Assuntos Regulatórios (RA)

medicinais feitos de vidro e plástico,

o tempo de colocação no mercado. Os

é um elemento-chave para facilitar o

bem como dispositivos médicos.

gerentes da Gerresheimer's Regulatory

acesso ao mercado, obtendo e man-

Affairs (RA) mantêm uma estreita
relação de trabalho com a equipe da

Assuntos Regulatórios altamente com-

Os clientes se beneficiam de apoio
regulatório como parte da oferta
Gx® Soluções Biológicas

prometidos e experientes, cujo envol-

A ampla gama de soluções de emba-

um estágio inicial. "Os gerentes da

vimento precoce no desenvolvimento

lagem para produtos farmacêuticos

Gerresheimer RA fornecem um forte

tendo as aprovações necessárias. A
Gerresheimer emprega gerentes de

RA do cliente e definem uma estratégia
regulatória robusta para o produto em

A Gx® Biological Solutions oferece uma abordagem integrada de apoio

Desenvolvimento de
produtos

Propriedades do
material

Análise da
área
de
superfície

Análise
química

Teste
funcional embalagem
primária

Teste
funcional sistema
inteiro

Apoio
regulamentar

Capacidade
operacional

Fase F e E
Fase de Estudo I
Logística da matéria
prima
Fase de Estudo II
Fase de Estudo III
Licenciamento
Produção
Distribuição
Gerenciamento
do ciclo de vida

Gx® Soluções Biológicas
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de pré-aprovação com autoridades

a gestão de mudanças e a manter a

(por exemplo, a FDA) e organismos de

documentação e a obter os certificados

avaliação de conformidade. Os gerentes

necessários para manter o produto no

da RA preparam dossiês regulamentares

mercado. A documentação deve ser

e monitoram e respondem a quaisquer

mantida em dia enquanto o produto

relatórios de deficiência a fim de obter

estiver disponível no mercado.

a aprovação do produto para o merdos registros dos produtos. "Estamos

A Gerresheimer tem um alto nível
de experiência em RA

atualmente trabalhando em grandes

A Gerresheimer emprega nove gerentes

detalhes no registro de nossos produtos

de AR em locais na Alemanha, Polônia,

de embalagem primária na China e

Suíça e EUA, concentrando-se em

estamos muito familiarizados com o

embalagens farmacêuticas primárias e

processo de registro lá", diz Chassandra

produtos médicos. Estes colegas têm

Koch, Gerente de Assuntos Regulatórios

formações diferentes, tais como engen-

da Gerresheimer Bünde.

haria, gestão de qualidade ou ciências

cado desejado. Eles também cuidam

apoio para a recém-estabelecida organização Gx® Biological Solutions. Este

da vida. Juntos, eles combinam mais de
50 anos de experiência como gerentes

desenvolvimento de medicamentos. Na

Uma documentação bem
preparada simplifica o processo
de aprovação

Gerresheimer nós os apoiamos a trazer

A chave para um processo de aprovação

para fornecer expertise regulatória e

seus medicamentos para o mercado,

suave é uma documentação clara,

possibilitar o lançamento bem-sucedido

fornecendo embalagens primárias e

concisa, estruturada e completa, já

dos produtos Gerresheimer em todo o

soluções de entrega de medicamentos

que esta é a base para a aprovação.

mundo.

da maneira mais profissional", diz Stefan

Portanto, a equipe da Gerresheimer RA

Verheyden, Vice-Presidente Global da

auxilia rotineiramente outras disciplinas

Equipe de Soluções Biológicas da Gx .

na compilação de novos documentos

serviço permite que nossos clientes se
concentrem em seu negócio principal, o

®

de AR e mais de 120 anos na indústria
de dispositivos médicos e farmacêutica

e na revisão dos existentes para obter

A RA acompanha o desenvolvimento de um produto a partir da
fase de viabilidade

uma apresentação regulatória de alta

Os gerentes da RA fazem parte da

Gerresheimer Olten (Sensile Medical

equipe multidisciplinar de desenvolvi-

AG) em escrita técnica". Também

mento de produtos da Gerresheimer.

oferecemos apoio ativo na preparação

Se um novo produto envolve o desen-

e revisão de documentos por um

volvimento de um novo dispositivo de

redator técnico da equipe de Assuntos

entrega de medicamentos, os gerentes

Regulatórios", diz Elly Gysels, Chefe de

da RA apoiam a equipe de engenharia

Assuntos Regulatórios da Gerresheimer

desde a fase de viabilidade e durante

Olten. Anna Wisniewska, Gerente de

todo o desenvolvimento do dispositivo.

Assuntos Regulatórios da Divisão de

Eles preparam a documentação regu-

Embalagens Plásticas Primárias da

latória, aconselham e contribuem para

Gerresheimer, acrescenta: "Avaliamos

as revisões. O envolvimento precoce da

o impacto das mudanças dentro de

equipe RA reduz o risco de aprovação

nossas embalagens nos documentos

tardia.

regulamentares de nossos clientes. Ao

qualidade. "Nós treinamos nossos
colegas no desenvolvimento aqui na

fazer isso, estamos apoiando nossos

O gerenciamento de riscos
regulatórios reduz certos riscos
comerciais

clientes e garantindo uma resolução
mais rápida e eficaz de uma mudança
com as autoridades sanitárias".

A gestão dos riscos regulatórios
ais. A equipe da RA identifica, mitiga

Envolvimento após a introdução
no mercado

e define alternativas. Dependendo

O compromisso dos gerentes da RA vai

do mercado-alvo e do produto, as

além da introdução no mercado: Uma

atividades de gerenciamento de risco

vez que o produto tenha sido colocado

regulatório podem incluir interações

no mercado, eles continuam a apoiar

permite reduzir certos riscos comerci-

Judith Oehler, Escritora Técnica em
Assuntos Regulatórios na Gerresheimer Olten (Sensile Medical AG), fez
seu PhD e pesquisa sobre mecanismos moleculares que podem contribuir para a formação do câncer na
Universidade de Oxford de 2013 a
2020. Desde seu retorno à Suíça, ela
tem apoiado a aprovação regulamentar de dispositivos avançados
de administração de medicamentos
e dispositivos médicos inovadores
desenvolvidos pela Gerresheimer
Olten como parte da equipe de
Assuntos Regulatórios.

Gx® Soluções Biológicas
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O banco de dados de produtos
padrão suporta registros de
produtos

amplas informações sobre o produto,
tais como matéria-prima, requisitos
de teste, informações de embalagem,
armazenamento, controle de qualidade,
certificações e muito mais.
Aqui estão alguns dos benefícios do
nosso banco de dados de produtos:
—

Contém todas as informações
destinadas ao registro do produto

—

Acesso direto às informações do
produto com economia de tempo

—

Especificações de produtos
disponíveis para todos os produtos
padrão

—

Acesso protegido por senha via

A linha agora também inclui
produtos de vidro tubular

plásticas. O banco de dados expandido

A Gerresheimer aperfeiçoou uma ferra-

nossos produtos padrão de vidro tubular

menta digital para ajudá-lo a encontrar

farmacêutico e produtos de embalagens

e registrar a embalagem certa para seus

plásticas. Ela varia de vários tipos de

Se você gostaria de acessar o banco de

produtos. É chamado Gerresheimer

ampolas a frascos ISO feitos de vidro,

dados de produtos padrão Gerreshei-

Standard Product Database e está

bem como recipientes plásticos para

mer, entre em contato com seu repre-

disponível para você na Internet através

medicamentos líquidos e sólidos. Os

sentante de vendas Gerresheimer que

de seu navegador sem custo adicional.

produtos estão listados sob o nome

terá prazer em registrá-lo para o banco

Baseia-se no banco de dados de

da fábrica produtora em cada caso.

de dados.

produtos já existente para embalagens

Cada especificação de produto contém

de produtos inclui agora uma seleção de

Internet
—

Acesso às informações atuais e
imprimíveis

A Gerresheimer na América do Norte:
O armazenamento de amostras para frascos Gx® RTF
é parte de uma oferta de serviços abrangente
Os sucessos na luta contra a
Covid-19 colocaram os biofarmacêuticos no centro das atenções.
Como parte de seu negócio de
embalagem primária para recipientes de vidro, a Gerresheimer
oferece uma ampla gama de produtos e serviços para a administração, principalmente parenteral,
desses medicamentos.

armazém de amostras, especialmente

estabilidade, teste e ensaios clínicos

para os frascos Gx® RTF. Os frascos de

iniciais. Tamanhos padrão como 2R, 6R,

injeção Gx RTF, feitos de vidro borosili-

10R e 20R em bandejas com blowback

cato tipo I, são moldados de acordo com

da UE estão sempre disponíveis para

cGMP, lavados na sala limpa, embalados

este fim. Isto significa que os formatos

em bandejas ou ninho e banheira, e

de recipientes mais utilizados para o

esterilizados. A Gerresheimer oferece

desenvolvimento biofarmacêutico são

suas próprias configurações de embala-

mantidos em estoque, permitindo aos

gem, mas também o conhecido formato

clientes responder rapidamente às

de embalagem SG EZ-fill .

exigências urgentes do mercado.

®

®

As pequenas e médias empresas de

Muitos clientes de biotecnologia de

biotecnologia, em particular, aproveitam

pequeno e médio porte engajados em

os serviços abrangentes, seja acon-

pesquisa e desenvolvimento em estágio

selhamento sobre o material de emba-

inicial normalmente requerem quan-

lagem primária correto na fase clínica

tidades menores de amostras de até

correspondente, apoio nos processos de

10.000 frascos Gx® RTF. A Gerresheimer

aprovação e regulamentação, serviços

mantém estes frascos RTF e também

de laboratório e muito mais. Uma nova

seringas Gx RTF® em estoque para

adição é o estabelecimento de um

que os clientes possam usar em sua

Os frascos Gx® RTF podem ser fornecidos
em uma variedade de configurações de
embalagem.

Gx ® Soluções Biológicas
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Tecnologia de produção patenteada para
seringas de vidro sem metal
As substâncias ativas produzidas biotecnologicamente têm uma série
de características especiais. Em alguns casos, elas são altamente viscosas, altamente concentradas e, além disso, tendem a interagir com
óleo de silicone ou, por exemplo, resíduos de tungstênio da produção
de seringas. A nova unidade multidisciplinar entre divisões Gx® Biological Solutions oferece uma seringa especial sem metal. É fabricado
com uma tecnologia de produção inovadora e patenteada para estas
aplicações.

de satisfazer este desejo e fabricar uma
seringa Luerlock Gx RTF® de 1 ml de
comprimento sem metal pronta para a
produção em série. A transferência do
procedimento para outros tamanhos
de seringas Luerlock ou para seringas
Luerkonus de diferentes tamanhos é
possível a qualquer momento. Com a
nova tecnologia, o mandril utilizado para

e parceiros que estão envolvidos no

Tecnologia sem metal para a
formação de cones sem resíduos

desenvolvimento de ingredientes ativos

Um problema com o uso de seringas

produzidos biotecnologicamente, nossa

pode ser a presença de traços de tungs-

seringa produzida sem metal é ade-

tênio ou outros metais que ocasional-

quada", diz Stefan Verheyden, Vice-Pre-

mente permanecem no orifício quando

sidente da Global Gx Biological Solutions

o cone da seringa é formado. Particu-

& Sales Syringes Medical Systems. Uma

larmente para medicamentos baseados

tecnologia de produção desenvolvida e

em princípios ativos produzidos biotec-

particularmente exigentes. O Instituto

patenteada pela Gerresheimer garante

nologicamente, são, portanto, necessá-

Fresenius confirmou em um estudo que

que o mandril utilizado na formação de

rias seringas pré-carregadas nas quais a

nenhum resíduo cerâmico é detectável

cones não seja mais feito do tungstênio

contaminação por metais é idealmente

na seringa. Além disso, foi realizado um

ou de um metal alternativo normal-

excluída. Com o desenvolvimento de

estudo de biocompatibilidade demon-

mente utilizado, mas de uma cerâmica

uma tecnologia de produção inovadora

strando a não citotoxicidade do próprio

especial.“

e patenteada, a Gerresheimer foi capaz

material cerâmico.

"Especialmente para nossos clientes

Produção de uma seringa sem metal: No novo processo, o mandril
utilizado para a formação de cones não é mais feito do tungstênio
ou de um metal alternativo normalmente utilizado, mas de uma
cerâmica especial.

a formação de cones não é mais feito
do tungstênio ou de um metal alternativo normalmente utilizado, mas de
uma cerâmica especial. Testes externos
provam que a Gerresheimer pode
assim produzir seringas sem resíduos
para a embalagem de medicamentos

A seringa de vidro Luerlock Gx RTF de 1 ml de comprimento,
pronta para a produção, patenteada e sem metal. A transferência
do procedimento para outros tamanhos de seringas Luerlock ou
para seringas Luerkonus de diferentes tamanhos é possível a
qualquer momento.

Produtos diagnósticos e médicos
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Cartucho de teste e bloco de reagente desenvolvido
para um analisador de sangue inovador
A especialista em tecnologia médica Gerresheimer desenvolveu o
cartucho de teste e o bloco reagente para um dispositivo de análise
de sangue com o qual uma ampla gama de doenças pode ser
detectada diretamente no consultório médico. Em nome do cliente
CAMPTON Diagnostics, o projeto do cartucho de teste e bloco
reagente do dispositivo foi otimizado para a produção em série por
moldagem por injeção e para o manuseio mais simples possível.

inseridos no instrumento. No biochip do
cartucho, biomarcadores específicos
de doenças no sangue reagem com os
anticorpos correspondentes no chip.
Dependendo do cartucho de teste
utilizado, o dispositivo pode ser usado
para determinar indicações de várias
infecções e tipos de câncer ou doenças
auto-imunes diretamente no consultório
médico, eliminando a necessidade do
envio demorado ao laboratório. Atualmente, a opção de detectar também
o Covid-19 a partir de amostras de
sangue ou esfregaços nasais/garganta é
particularmente importante. No decorrer
do ano, espera-se que dois cartuchos
estejam disponíveis com os quais tais
testes possam ser realizados tanto sero-

A Gerresheimer otimizou o cartucho de teste e o bloco de reagentes para manuseio
ergonômico e produção compatível com o plástico

A Gerresheimer apresentou inicialmente

padronizou as espessuras de parede do

ao cliente vários conceitos tanto para

bloco a fim de alcançar a maior estabili-

o cartucho de teste, que contém o

dade possível e velocidade de produção

inovador biochip do dispositivo de

com a menor entrada de material

análise, quanto para o bloco de rea-

possível.

logicamente quanto molecularmente.

gentes, do qual até quatro líquidos de
teste (reagentes e diluente de amostras)

A CAMPTON Diagnostics escolheu a

são fornecidos e os produtos residuais

Gerresheimer como seu parceiro de

são removidos após os testes. Para o

desenvolvimento porque a empresa

projeto final de ambos os componentes,

oferece um gerenciamento ágil de

abordagens de vários projetos foram

projetos e pode implementar mudanças

combinadas e depois otimizadas ainda

de forma flexível e rápida. "Estamos bem

mais. O primeiro passo para o desen-

posicionados para trabalhar tanto com

A CAMPTON Diagnostics GmbH,

volvimento do cartucho de teste foi

startups quanto com grandes empresas

sediada em Itzehoe, combina o

melhorar a ergonomia do suporte capilar

farmacêuticas", explica Manfred Bau-

know-how biotecnológico e de

de vidro, que segura a amostra de san-

mann (Vice-Presidente Executivo Global

engenharia sob o mesmo teto. Com

gue do paciente. Um suporte de dedos

de Administração de Vendas & Mar-

base nisso, a empresa desenvolve

nervurados e duas guias estendidas

keting & TCC). "Nosso modelo de fase

e comercializa sistemas completos

asseguram que o delicado capilar possa

Gerresheimer de múltiplos estágios nos

de medição para diagnóstico no

ser inserido com segurança no cartu-

permite adaptar-nos de forma otimizada

ponto de atendimento, ou seja,

cho. Além disso, dois O-rings garantem

às necessidades de nossos clientes".

para exames no local dos pacien-

a vedação do capilar no cartucho. O

Especialmente para startups, a rápida

tes. O CAMPTON Diagnostics foi

próprio cartucho foi arredondado para

disponibilidade de protótipos de tra-

criado pelo Instituto Fraunhofer de

facilitar a moldagem por injeção. O COP

balho ou pequenos lotes para ensaios

Tecnologia de Silício (ISIT) em Itze-

de plástico altamente transparente foi

clínicos é importante a este respeito".

hoe em 2016, com o qual continua

escolhido como material para as partes

Uma gota de sangue é suficiente para a
detecção de muitas doenças

Sobre a CAMPTON Diagnostics

a manter uma parceria tecnológica

do cartucho, de modo que o enchimento

Para o exame de sangue, uma gota de

completo do capilar possa ser verificado

sangue total é retirada do paciente. O

antes da inserção no dispositivo de

sangue é aspirado por um capilar de vi-

teste. No projeto do bloco reagente,

dro que é inserido no cartucho de teste.

por exemplo, a Gerresheimer reduziu e

O cartucho e o bloco reagente são então

estratégica.
Mais informações em
www.campton-diagnostics.com

Embalagem primária de plástico
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Gotas da Boleslawiec a partir de maio de 2021
Dispositivos médicos classe 1
Em 2017, a Comissão Europeia adotou

Conta-gotas oculares deste tipo de

os produtos vendidos dentro

um novo regulamento para dispositivos

plástico são fabricados em nossa

da UE. Nas Américas, bem

médicos que substituirá a atual Diretiva

fábrica polonesa em Bolesławiec. A

como na Ásia e no Reino

93/42/CEE a partir de 26 de maio de

fim de atender às novas exigências do

Unido, os conta-gotas

2021. O novo regulamento MDR 2017/745

MDR 2017/745 e ISO 13485, temos que

continuam a ser con-

introduziu várias mudanças no campo

adaptar nosso sistema QM aos novos

siderados embalagens

dos dispositivos médicos. Seguindo o

regulamentos MDR e fornecer muitas

primárias em vez de

Regulamento MDR, a Agência Europeia

informações adicionais. As exigências

dispositivos médicos.

de Medicamentos emitiu uma diretiva

de documentação do produto também

classificando os conta-gotas oculares

aumentaram, tornando-a muito mais

como dispositivos médicos de Classe 1.

abrangente. A Gerresheimer Boleslawiec

A nova diretiva visa aumentar a qualida-

implementará as novas exigências para

de e a rastreabilidade dos dispositivos

poder apoiar os clientes no processo

médicos.

de mudança até 26 de maio de 2021. As
novas regras são exigências dentro da
UE e só afetam os fabricantes na UE e

A Gerresheimer Zaragoza produz
frascos utilizando o processo de
moldagem por sopro de injeção
Nossa fábrica espanhola de plásticos

teve que ser desenvolvida dentro de um

em Saragoça era especializada princi-

curto período de tempo.

palmente na produção de embalagens
PET. Uma grande encomenda para a

Graças à boa cooperação com a fábrica

produção de frascos de 15ml em PEAD

irmã dinamarquesa em Vaerloese e

apresentou, portanto, um desafio parti-

aos esforços dedicados dos técnicos

cular. Isto porque uma nova plataforma

espanhóis, o início da produção foi um

de produção com uma matéria-prima

sucesso completo.

e tecnologia completamente diferente

O medicamento Covid-19 embalado
em recipientes Duma Twist-Off
O recipiente Duma Twist-Off de nossa

em Vaerloese, Dinamarca, foi escolhido

unidade de produção em Vaerloese,

como a embalagem ideal para o medica-

Dinamarca, foi escolhido como a emba-

mento na forma de comprimidos. A

lagem ideal para um novo medicamento

aprovação do medicamento é baseada

Covid-19 em forma de comprimido.

nos dados finais de um ensaio clínico

A droga visa diretamente o vírus e

Fase III realizado em pacientes com

bloqueia sua replicação.

infecção por Covid 19 leve a moderada,
tanto em regime ambulatorial quanto em

Ab A aprovacao o recipiente Duma

regime de internação. O medicamento

Twist-Off de nossa unidade de produção

está disponível em todo o mundo.

Sustentabilidade
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A Gerresheimer participa do projeto conjunto
europeu "Furnace for the Future“ (F4F)
a produção de embalagens de vidro em larga escala. As empresas participantes do projeto F4F produzem coletivamente
mais de 90% dos recipientes de vidro na União Europeia,
representando mais de 80 bilhões de recipientes. Enquanto
isso, o projeto F4F foi selecionado entre 311 projetos. Isto o
coloca entre os 70 principais projetos que se candidatam ao
segundo estágio de apoio do Fundo de Inovação ETS da União
Europeia, um dos maiores programas de financiamento do
mundo para promover e demonstrar tecnologias inovadoras
com baixo teor de carbono.
A indústria vidreira já utiliza fornos elétricos em algumas de
Onde o vidro é derretido, há uma alta demanda de energia.

suas 150 fábricas em toda a Europa, mas apenas em pequena
escala e exclusivamente para a produção de vidros especiais.
Com a nova tecnologia, será possível operar fornos elétricos

A Gerresheimer é um dos 19 produtores de vidro que uniram

de fusão com capacidade de mais de 300 toneladas por dia,

forças em um projeto conjunto com o objetivo de obter uma

que podem produzir qualquer cor de vidro e usar uma alta

produção de vidro neutra para o clima. Em colaboração com

porcentagem de vidro reciclado. O uso de vidro reciclado pode

o Grupo Ardagh, eles pretendem desenvolver, financiar e

ajudar a reduzir as emissões de CO2, já que é necessária

operar um forno elétrico híbrido. Para este fim, está sendo

menos energia para derretê-lo. Nos EUA e na Índia, a Gerres-

construído em Obernkirchen (Alemanha) um forno de fusão

heimer já utiliza o dobro da energia elétrica para o processa-

para a produção comercial de recipientes de vidro a partir de

mento do vidro borosilicato tipo I que os fornos comparáveis

eletricidade renovável em uma escala industrial. O objeto de

da maioria das empresas envolvidas no projeto e, portanto, já

demonstração será construído em 2022 e os primeiros resul-

tem um avanço em termos de experiência. Na Bélgica, a Ger-

tados estarão disponíveis em 2023. São avaliados critérios

resheimer opera seu forno de vidro opala de forma totalmente

técnicos e específicos do mercado para a fusão de vidro para

elétrica.

Gerresheimer Boleslawiec muda para eletricidade
a partir de fontes renováveis de energia
A fim de minimizar o impacto de nossas atividades comerciais sobre o meio ambiente e tornar-se mais sustentável, a
Gerresheimer Boleslawiec, na Polônia, está mudando completamente para eletricidade a partir de fontes renováveis
de energia neste ano fiscal. A eletricidade gerada a partir de
fontes eólicas, solares, hídricas ou de biomassa é classificada
como energia renovável e sua origem é confirmada por um
„certificado verde“.
Nossa unidade de produção contribui, deste modo, para melhor proteger o meio ambiente, combater a mudança climática
e criar um futuro mais saudável para as gerações futuras.
A Gerresheimer estabeleceu o objetivo de utilizar somente
eletricidade de fontes renováveis de energia em todas as suas
instalações até 2030.
A energia eólica é uma das muitas fontes de energia renovável.

De nossas obras
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Novas instalações de produção e
expansões de capacidade
Início da construção de
uma nova unidade de
produção em Ohio (EUA)
No dia 9 de março de 2021, ocorreu a
cerimônia de lançamento da obra da
nova fábrica de embalagens plásticas
farmacêuticas (PPP) em Berlim, Ohio
(EUA). Nossa sede em Berlim será,
então, ampliada por um projeto de
A nova fábrica em Skopje (Macedônia do Norte) foi aberta com festa.

construção de aproximadamente 60.000
metros quadrados de área de produção.

Abertura oficial da Gerresheimer Skopje

A nova fábrica operará em uma produção em sala limpa certificada (ISO 8)

A cerimônia oficial de inauguração de

marginalmente o início da produção.

nossa nova fábrica de Sistemas Médi-

Esta é uma conquista notável, que só

cos em Skopje (Macedônia do Norte)

pôde ser alcançada graças ao excelente

Em Ohio, ofereceremos todas as emba-

ocorreu em 27 de abril de 2021. Entre

apoio de nossos clientes, funcionários e

lagens plásticas para formas sólidas de

os participantes estavam o Primeiro

fornecedores, bem como do governo da

dosagem, para oftalmológicos e xaropes,

Ministro do Norte da Macedônia Zoran

Macedônia do Norte. Atualmente estão

assim como tampas, e para este fim,

Zaev, Vice-Primeiro Ministro Fatmir

em curso negociações sérias em relação

entre outras coisas, transferiremos a

Bytygi, Ministro da Saúde Venko

a uma expansão para a produção de

produção de outras regiões para os

Filipče, Diretor das Zonas de Desen-

seringas de vidro pré-carregadas". Em

EUA.

volvimento Industrial no Norte da

Skopje a Gerresheimer produz sistemas

Macedônia Jovan Despotovski.

médicos plásticos tanto para a indústria

com cerca de 30 linhas de produção.

farmacêutica quanto para a tecnologia
Oliver Burgel, Vice-Presidente Executivo

médica. Os produtos são fabricados

Global de Operações, Aquisições, RH

com equipamentos novos e de última

& Qualidade, Membro do Conselho de

geração em condições de sala limpa em

Administração Gerresheimer Regens-

uma moderna instalação de produção

burg GmbH, anunciou durante a ceri-

de 12.500 m2. As linhas de moldagem

mônia: "Iniciamos a primeira produção

por injeção e montagem automática já

industrial em dezembro de 2020. O

estão em operação.

impacto da COVID-19 atrasou apenas

Capacidades de frascos
em Queretaro (México)
expandidas

Cerimônia de lançamento da obra em
Berlim, OH (EUA)

A Gerresheimer tem uma unidade de

período de tempo na pandemia. Posso

produção de produtos farmacêuticos

dizer que a Gerresheimer produzirá em

de vidro em Santiago de Querétaro,

suas diversas fábricas no mundo inteiro

Querétaro (México). Aqui, são produzidos

cerca de um terço da demanda de

principalmente frascos, cartuchos e

frascos de vacinas que serão enchidos

seringas feitas de vidro tubular. A fábri-

e utilizados no mundo inteiro em 2021.

ca mexicana, juntamente com outras

Portanto, também aumentamos a capa-

grandes instalações de produção da

cidade aqui no México, investindo em

Gerresheimer nos EUA, Europa e Ásia,

novas fábricas de frascos para atender

contribui assim para apoiar a demanda

à demanda existente e futura".

do mercado global por vacinas Covid 19
com nossos frascos e seringas. Héctor
García Padilla, Diretor Sênior de Fábrica
da Gerresheimer Querétaro, ressalta:
Produção de salas limpas em nossa fábrica de vidro tubular em Queretaro (México)

"Cerca de 2,5 bilhões de vacinas precisam ser administradas em um curto

Para mais informações sobre nossa fábrica
no México e a indústria vidreira mexicana,
consulte a edição de abril de 2021 da
Glass Worldwide, No. 94:
GW94.pdf (glassworldwide.co.uk)

De nossas obras
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Mais espaço para produção de plástico em
pequena série
A Gerresheimer Regensburg está aumentando a capacidade de sua
produção em pequena série no Centro de Competência Técnica (TCC)
em Wackersdorf (Alemanha). Para este fim, o espaço de produção
existente foi convertido em uma sala limpa e um novo edifício com
espaço adicional de sala limpa e de escritório também foi concluído.
Ao expandir sua área de produção, a empresa está respondendo ao
crescente número de projetos que requerem quantidades menores
ou para os quais um número menor de produtos em escala real é
necessário para o desenvolvimento, aprovação e industrialização,
mesmo antes da produção em larga escala.

Expansão da capacidade
no local de Lohr
(Alemanha) concluída
com sucesso
Os tanques de fusão em nossas fábricas de vidro moldado precisam ser substituídos a cada dez anos. Em 2019, este
foi o caso em nossa unidade em Essen
(Alemanha), este ano a construção da
cuba foi programada em nossa fábrica
em Lohr.
A drenagem de vidro ocorreu em 7 de

A Gerresheimer já investiu um montante

Atualmente, outra soma de dois dígitos

janeiro deste ano e as três primeiras

de dois dígitos milhões na expansão

milhões de euros está sendo investida

máquinas foram reiniciadas em 3 de

da produção de pequenos lotes em

para ajustar a capacidade da produção

março de 2021. Além do forno para a

Wackersdorf em 2018. Nessa época,

em pequenas séries na área de plásti-

produção de vidro âmbar, também foram

900 m2 de espaço adicional foram

cos ao crescente número de projetos.

concluídos os edifícios associados e

criados para o desenvolvimento e

Por exemplo, bombas de remendo para

as instalações de produção adicionais.

industrialização de produtos de vidro

a administração de medicamentos, reci-

O forno, câmaras de regeneração,

como seringas e cartuchos, como parte

pientes de medicamentos para injeções

carregamento e sistema de gás de

da fusão da experiência da empresa em

sem agulha, testes rápidos, conjuntos

combustão também foram renovados.

plásticos e vidro.

de infusão para meios de contraste

O novo forno em Lohr é acompanhado

de raios X, seringas e muito mais são

por um aumento de capacidade de mais

produzidos aqui.

de 50% de toneladas adicionais de vidro
por dia. Isto resulta em cerca de 1 bilhão
de potes e garrafas de vários tamanhos
para nossos clientes a cada ano.

O novo prédio com a produção ampliada em pequenas séries na área de plásticos.

Nova fábrica para a produção
de recipientes plásticos na Índia
Com a Triveni Polymers Pvt. Ltd. em

inclui recipientes plásticos para medica-

Kundli, a Gerresheimer tem estado bem

mentos em muitos formatos e desenhos.

posicionada na Índia por muitos anos.

A produção de tampas seguras para

Uma segunda unidade de produção em

crianças também é particularmente

Kosamba (Gujarat) é para fortalecer as

importante.

Vista exterior da fábrica de vidro Lohr com
nova chaminé e filtro de gás de combustão

capacidades de produção dos recipientes Triveni Round, que estão em alta

Com uma solene cerimônia de adoração

demanda no mundo inteiro. O portfólio

da terra de acordo com o costume
tradicional indiano, a construção de um
edifício de vários 1000 metros quadrados para a produção de embalagens
plásticas em um ambiente de sala limpa
começou em dezembro de 2020. Assim,
a Gerresheimer está concentrando sua
produção de embalagens primárias
farmacêuticas feitas de vidro container,

A colorida área de entrada para o Bhoomi
Pujan, como a adoração da terra é chamada em indiano.

vidro tubular e plástico na fábrica de
Kosamba, perto de Mumbai.

Vista traseira do novo tanque de fusão

Dados pessoais
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Dietmar Siemssen
por mais cinco anos
Presidente do Conselho
de Administração da
Gerresheimer AG
Em sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, o Conselho
Fiscal da Gerresheimer AG prorrogou antecipadamente o
contrato do CEO Dietmar Siemssen (57) até o final de outubro de 2026. Dietmar Siemssen é CEO da Gerresheimer AG
desde novembro de 2018.

25 anos com a Gerresheimer: Niels Düring impulsiona
a divisão de Plásticos para Embalagens Primárias

Rafal Bienias-Gebski é Diretor
Sênior de Fábrica Boleslawiec
Tubular Glass

Em 01 de janeiro de 2021, Niels
Düring, Vice-Presidente Executivo
Global da Primary Packaging Plastics,
comemorou 25 anos de serviço com
a empresa. Ele entrou no mundo
dos plásticos em 1996. Ele se tornou
diretor administrativo e sócio da
Dudek Plast A/S, fundada por Peter
Dudek e sediada em Vaerloese, na
Dinamarca. Após a venda da empresa
para a Superfos, Niels During tornouse CEO da divisão correspondente em
1999, onde ele construiu o negócio de

Desde 1º de janeiro de 2021 Rafal

embalagens farmacêuticas. Desde a

Bienias- Gebski é Diretor Sênior de

aquisição pela Gerresheimer em 2006,

Fábrica da Boleslawiec Tubular Glass

ele chefiou a Divisão de Plásticos para

e Presidente do Conselho de Admi-

Embalagens Primárias.

nistração da Gerresheimer Boleslawiec S.A.

Sean Fitzpatrick é
Vice-Presidente de Engenharia
Tubular de Vidro Global

Gerry Wilkins é Diretor Sênior
de Vendas e Marketing dos EUA
e Canadá para Embalagens
Primárias de Vidro

Rupesh Deore é Diretor de
Vendas e Marketing de Vidro para
Embalagens Primárias na Índia.

Sean Fitzpatrick, Diretor Sênior de

Desde 15 de fevereiro de 2021, Gerald

Rupesh Deore é o Diretor de Vendas e

Engenharia da Tubular Glass Converting,

“Gerry” Wilkins é Diretor Sênior de

Marketing para Embalagens Primárias

nas instalações da Gerresheimer Glass

Vendas e Marketing dos EUA e Canadá

da Índia desde 2 de fevereiro de 2021.

Inc. em Vineland, NJ, assumiu o cargo

para Embalagens Primárias de Vidro.

Ele tem mais de 20 anos de experiência

de Vice-Presidente de Engenharia da

Nessa função, Gerry Wilkins conduzirá a

em estratégia, vendas, marketing e

Tubular Glass Global em 15 de janeiro

implementação de nossa estratégia

gerenciamento de produtos.

de 2021.

PPG América do Norte.

Web & Eventos
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Novo projeto corporativo visualiza a
orientação estratégica da Gerresheimer
O novo projeto corporativo visualiza o foco estratégico da Gerresheimer no crescimento rentável e
sustentável, inovação, excelência e foco no cliente.
O novo projeto corporativo é estendido por toda a
presença interna e externa. Isso já está visível no
novo site da empresa, fundamentalmente aprimorado, www.gerresheimer.com. Um novo logotipo, novos
mundos de cores e imagens, bem como uma estrutura otimizada, transmitem um visual fresco, animado
e forte aos clientes, candidatos, acionistas e outras
partes interessadas.
"Com o novo projeto corporativo, visualizamos e sublinhamos
a transformação da Gerresheimer em uma empresa em
crescimento sustentável como líder em inovação e fornecedor
de soluções", diz Dietmar Siemssen, CEO da Gerresheimer

Em paralelo ao novo projeto corporativo, a Gerresheimer revisou
fundamentalmente sua homepage e seus canais de mídia social.
O design e a navegação do menu do novo site são tais que tudo o
que é essencial pode ser encontrado rapidamente.

AG. "A mudança em nossa empresa é visível tanto interna
quanto externamente com o novo design corporativo. É isto

Inovando para uma vida melhor

que o novo design corporativo representa: nossa estratégia

O novo design corporativo mostra uma empresa moderna com

de crescimento, excelência, foco no cliente e inovação. A nova

um logotipo muito aberto e amigável, com cores frescas, com

reivindicação resume nossa aspiração: "Inovando para uma

imagens e design inovadores. Com "inovando para uma vida

vida melhor".

melhor" a Gerresheimer pela primeira vez acrescenta uma
reivindicação como uma adição ao logotipo. Coloca um foco
claro e forte na força inovadora da Gerresheimer e, portanto, sublinha o objetivo da nova estratégia. Também deixa
claro que a Gerresheimer é um parceiro importante para as
empresas farmacêuticas e de biotecnologia e para a indústria
cosmética. No futuro, a reivindicação desempenhará um papel
central e importante na imagem comunicativa.

O novo site da Gerresheimer
Com "inovando para uma vida melhor" a Gerresheimer pela
primeira vez acrescenta uma reivindicação como uma adição
ao logotipo. No futuro, a reivindicação desempenhará um papel
central e importante na imagem comunicativa.

Em paralelo ao novo projeto corporativo, a Gerresheimer
revisou fundamentalmente sua homepage e seus canais de
mídia social. O design e a navegação do menu do novo site
são tais que tudo o que é essencial pode ser encontrado
rapidamente. A estrutura de navegação facilita aos clientes,
candidatos, acionistas e outras partes interessadas encontrar as informações corretas. O amplo portfólio de produtos
e soluções Gerresheimer é agora apresentado em quatro
categorias. Assim, o usuário é pego no nível do menu superior
e rapidamente chega às páginas relevantes para ele.

Inovação e sustentabilidade fortemente ponderadas
De agora em diante, os tópicos de inovação e sustentabilidade
podem ser encontrados à primeira vista. A sustentabilidade
é de importância central para a Gerresheimer. Nas novas
páginas, a empresa agora fornece informações detalhadas
sobre os tópicos do meio ambiente, gestão da reciclagem,
assim como funcionários e sociedade.
A sustentabilidade é de importância central para a
A página de rosto do Relatório Anual 2020 no novo projeto.

Gerresheimer. www.gerresheimer.com
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A Gerresheimer
inicia bem o exercício
financeiro de 2021
"Tivemos um bom começo de ano fiscal. Nossos
produtos e soluções de alta qualidade para empresas biotecnológicas e farmacêuticas cresceram significativamente no primeiro trimestre. Os livros de
pedidos estão cheios. Estamos fazendo excelentes
progressos em direção a nossos objetivos de 2021.
Os sucessos agora visíveis confirmam a eficácia de
nossa estratégia de crescimento, que continuamos
a desenvolver consistentemente", disse Dietmar
Siemssen, CEO da Gerresheimer AG.
No primeiro trimestre de 2021, a Gerresheimer AG gerou
vendas consolidadas de 303 milhões de euros. As receitas
do negócio principal aumentaram organicamente em 3,1% em
comparação com o trimestre anterior. A divisão Plastics &
Devices cresceu organicamente em 3,0 por cento no primeiro

Atualização:
Nossa contribuição na
pandemia de Corona

trimestre de 2021. O negócio de seringas e o negócio de em-

A Gerresheimer ampliou sua capacidade de produção

balagens plásticas farmacêuticas contribuíram significativa-

para a fabricação de frascos de injeção de vacinas

mente para isso. Na Divisão de Vidro de Embalagem Primária,

Covid-19 também no primeiro trimestre de 2021. Assim,

as vendas ajustadas por moeda subiram 3,2% em relação ao

a Gerresheimer está cumprindo a sua responsabilidade

período do ano anterior, embora o negócio de cosméticos na

e dando uma importante contribuição para a luta contra

Divisão de Vidro Moldado tenha continuado a ser impactado

a pandemia, fornecendo frascos de vidro para o envase

pela pandemia. O negócio farmacêutico se beneficiou no

de vacinas. Até o final de 2020 e o primeiro trimestre

primeiro trimestre da crescente demanda por soluções e

de 2021, um total de aproximadamente 160 milhões de

produtos de alta qualidade como os sistemas de seringa Gx

frascos de vacinas Corona foram vendidos. Os clientes

RTF®, Gx® Elite Glass e frascos Gx® RTF, particularmente para

atuais incluem a Biontech/Pfizer, Moderna e AstraZene-

produtos biofarmacêuticos.

ca. Mas a Gerresheimer também está em discussão com
potenciais candidatos a mais aprovações de vacinas. O

Para o anúncio completo no primeiro trimestre de 2021 e para

CEO da Gerresheimer, Dietmar Siemssen, está cumprin-

o Relatório Anual Gerresheimer 2020, visite:

do a meta de vender um bilhão de frascos de vacinas
Corona até o final de 2022. “O bilhão é absolutamente
realista, isso corresponde às capacidades que temos e
que também construiremos em parte.” Com a empresa
alemã Schott e o grupo italiano Stevanato, a Gerresheimer é um dos maiores produtores mundiais de frascos
para vacinas.
Atualmente, as vacinas são administradas em centros
de vacinação e consultórios médicos, onde são retiradas
de frascos e injetadas em seringas descartáveis. Caso
a vacinação anual de acompanhamento com as vacinas
Covid19 se torne o padrão após a vacinação inicial
da população, outras oportunidades de negócios se
abrirão. Porque, então, as vacinas provavelmente serão
fornecidas em seringas pré-cheias, que a Gerresheimer
também produz - ao contrário das seringas descartáveis atualmente utilizadas. No segmento de seringas,
a Gerresheimer espera então taxas de crescimento de
dois dígitos.
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Agenda
Feira de negócios

Conferência Europeia de
Desenvolvimento e Gerenciamento de Produtos para
Dispositivos Médicos e
Diagnóstico
De 25 a 27 de Maio de 2021
Evento virtual
Feira de negócios

API China
De 26 a 28 de Maio de 2021
Guangzhou, China
Feira de Importação e Exportação
da China
Complexo Pazhou | Estande 13.2 K25
Imprensa

Assembleia Geral Anual de
2021
9 de Junho de 2021
Feira de negócios

Semana DCAT
De 12 a 15 de Julho de 2021
Nova Iorque, EUA
Evento virtual

Customized on-body delivery
device for high volume and
large molecules

Feira de negócios

CPhI Sudeste Asiático
De 04 a 06 de Agosto de 2021
Bangkok, Tailândia
Impacto, Estande Z04
Feira de negócios

MD&M West
De 10 a 12 de Agosto de 2021
Anaheim, Califórnia, EUA
Centro de Convenções de Anaheim
Estande 2577
Feira de negócios

CPhI América do Norte
De 10 a 12 de Agosto de 2021
Filadélfia, PA, EUA
Centro de Convenções da Pensilvânia
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Ready-to-use for home care application
Highly customizable to your needs
—
—
—
—
—

for a wide range of viscous liquids
high volume – up to 20 ml
various needle sizes
adjustable container sizes
connectivity options

One-Stop-Shop Gerresheimer: from cartridge to device.

