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Neste um quarto de século, desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil registrou significativos avanços no atendimento e no tratamento da saúde da população. Mesmo
com a demanda crescente, a estrutura do sistema superou barreiras e melhorou as condições
gerais de saúde dos brasileiros. Hoje no nosso país, vive-se mais e em melhores condições.
Entretanto, os esforços não devem parar, pois os problemas serão cada vez mais desafiadores.
A Interfarma tem sido parte importante dos debates em torno de questões fundamentais e
continuará participando das discussões de alcance nacional no sentido de melhorar o sistema de
saúde e os índices de qualidade de vida do brasileiro.
O desejo de contribuir vai além dos esforços de pesquisa e inovação por soluções. Passa pelos
compromissos assumidos junto à sociedade pelas empresas associadas, por meio de ações de responsabilidade socioambientais baseadas em padrões éticos, transparentes e duradouros.
Embora as empresas historicamente promovam ações sociais de maneira individual, este relatório é uma iniciativa pioneira de reunir e consolidar projetos socioambientais de um segmento
econômico específico. Juntas, as associadas Interfarma fizeram muito pelo social em 2009, conforme demonstram os números.
Na consolidação dos dados, constatou-se que elas desenvolveram 172 ações de investimento social, com foco em saúde – a maior parte –, educação, cultura, formação para o trabalho,
desenvolvimento comunitário, meio ambiente, esportes, geração de renda, defesa de direitos
e acessibilidade. Em termos de investimentos, foram 34,7 milhões de reais no total. Não estão
contabilizadas nesse montante, doações para comunidades carentes de milhares de mercadorias,
como vestuário, computadores, aparelhos eletrônicos, brinquedos, alimentos, equipamentos hospitalares e livros.
Também foram mapeadas em 2009, 191 práticas de responsabilidade social empresarial, ligadas
a meio ambiente, relacionamento com públicos de interesse, entre vários outros indicadores de
sustentabilidade.
A Interfarma tem consciência de que seu papel não se esgota na missão de ampliar o leque de
possibilidades de cura e tratamento para milhões de brasileiros com medicamentos eficazes e inovadores. Implica também unir e fortalecer a atuação social conjunta do setor para formar cidadãos
de bem em uma sociedade mais justa e de mais oportunidades.
Boa leitura!

				

Eloi Bosio 						
Antônio Britto
	Presidente do Conselho Diretor
	Presidente Executivo
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Apresentação
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A Interfarma

• um medicamento leva em média de 10 a 15 anos para ser desenvolvido;
• sete entre dez medicamentos não cobrem os custos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
• dos cem maiores medicamentos, 99% foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica.
Ao longo de 20 anos de atividades, completados em 2010, a Interfarma destaca-se pelo
diálogo constante e ininterrupto com autoridades, com o propósito de discutir, de maneira ampla e transparente, temas como pesquisa clínica, acesso a terapias e medicamentos, combate à
informalidade e princípios da propriedade intelectual, fundamentais para o aprimoramento da
gestão da saúde no país.
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A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) é uma entidade sem fins
lucrativos, que representa empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros, responsáveis por
promover e incentivar o desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica brasileira, em especial para a produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos
e correlatos.
Fundada em 1990, a Interfarma congregava 33 laboratórios no fim de 2009. Juntos, representavam 55% do mercado brasileiro de medicamentos, com um faturamento de R$18,5 bilhões no
ano, e geração de cerca de 23,5 mil empregos diretos. Este grupo de companhias investiu ao redor
de R$ 252 milhões em pesquisa e desenvolvimento no Brasil em 2009.
As associadas Interfarma são, portanto, companhias que fabricam produtos dedicados a tratamentos de saúde, mas que essencialmente criam soluções inovadoras, cada vez mais eficazes e
seguras. Nesse sentido, dedicam-se inteiramente à produção de novos compostos, com potencial
para gerar medicamentos que curem os pacientes e lhes ofereçam qualidade de vida.
Participavam da Interfarma em 2009: Abbott, Actelion, Astellas, AstraZeneca, Bayer, Biogen
Idec, BioMarin, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, Eli Lilly, Ferring, Galderma, GE
Healthcare, Genzyme, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lundbeck, Merck, MSD, Novartis, Novo
Nordisk, Nycomed, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Schering-Plough, Servier, Shire, Stiefel, Solvay,
Wyeth e Zambon.
A constante busca pela inovação nessas empresas é realmente decisiva para a sociedade. Basta
dizer que no início do século 20, a expectativa de vida média da população mundial era de 48 anos.
Hoje, passa de 78. Some-se a isso o fato de que doenças consideradas fatais na década de 1980 (a
Aids é um bom exemplo) tornaram-se crônicas, permitindo uma sobrevida acima de cem meses
no contexto atual.
Mesmo para os casos que contam com medicamentos eficientes já estabelecidos, há sempre margem para melhoria contínua, com redução de efeitos colaterais ou descoberta de novas aplicações.
Muito esforço é realizado, e ainda há um longo caminho a ser percorrido porque:
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a interfarma

Quando se fala em acesso à saúde, alguns números chamam a atenção. De acordo com pesquisa divulgada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os gastos
familiares, os de assistência à saúde aparecem em quarto lugar, depois de habitação, alimentação
e transporte.
Outro estudo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), comunicado em dezembro
de 2010, mostra que as famílias mais pobres comprometem 12% da renda com compra de remédios. O gasto médio mensal com medicamentos é de R$ 6,55 por pessoa no grupo. Entre as
famílias mais ricas, esse valor fica em R$ 59,62, representando 1,7% da renda. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 51,7% das pessoas que necessitam de tratamentos
têm dificuldades para obter seus medicamentos. O dado foi levantado em 2006.
Além de contribuir com as reflexões para se alcançar uma nova realidade, a Interfarma e suas
associadas estão comprometidas com esforços de educação e promoção de novas terapias que
beneficiem os pacientes e com programas e ações que valorizem a prática da medicina.
Tudo o que se faz nesse sentido tem como referência a preservação da independência das decisões tomadas por profissionais da saúde ao prescreverem medicamentos aos pacientes. A ética
nas relações com os stakeholders (públicos de relacionamento) e o respeito à legislação são a base
dos princípios defendidos pela Interfarma por meio do Código de Conduta1 da entidade, revisado
e republicado em 2008. O documento orienta as companhias a cumprir, com rigor e de maneira
transparente, os compromissos assumidos perante a sociedade.
Na presente publicação será demonstrada outra frente de atuação das associadas Interfarma: o
empenho em centenas de práticas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e o investimento
que fazem espontaneamente em diferentes projetos sociais Brasil afora.
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1 Disponível em: <www.interfarma.org.br/site2/images/pdf/CodigodeCondutaInterfarmaRevisao2008Port.pdf>Data de acesso: 11 out. 2010.

Introdução

introdução

Segundo esse entendimento, a RSE pode ser ilustrada como um guarda-chuva* que reúne os
diferentes públicos de relacionamento de uma companhia.
Em tal contexto, as ações voltadas para a comunidade são entendidas como Investimento Social
Privado (ISP), de acordo com o conceito preconizado pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), ou seja: “Repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e
sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. Incluem-se nesse universo as ações sociais protagonizadas por empresas, fundações e institutos de origem empresarial
ou instituídos por famílias, comunidades ou indivíduos”2.
Para completar essa abordagem, a Interfarma sugeriu ainda que fossem acrescidas às reflexões os Indicadores Setoriais FarmaSustentável, elaborados por especialistas reunidos pelo Grupo
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1 Disponível em: <http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>. Data de acesso: 11 out. 2010.
2 Disponível em: <http://site.gife.org.br/ogife_tudo_sobre_isp.asp>. Data de acesso: 11 out. 2010.

* Fonte: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE).
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Em 2009, a Interfarma reuniu suas associadas com o propósito de que incluíssem entre as atividades compartilhadas por elas um fórum de exposição e troca de experiências no campo da RSE.
O objetivo era refletir sobre as ações realizadas em prol da comunidade brasileira, aprimorá-las e
multiplicá-las.
A associação tinha em vista que estaria em debate o espectro conceitual adotado pelo Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o qual entende RSE da seguinte maneira: “Forma de
gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os
quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”.1

• troca de experiências existentes nos diferentes campos abordados;
• estímulo à atuação de empresas que ainda não tivessem políticas de RSE e ISP definidas;
• aprofundamento e sofisticação da atuação de companhias que estivessem em níveis mais
avançados;
• estabelecimento de parcerias em áreas de atuação comuns;
• trabalho conjunto em projetos sociais em benefício dos brasileiros.
O passo seguinte foi contratar técnicos aptos a organizar as informações de acordo com
as características do Grupo de Responsabilidade Social das Associadas Interfarma. Aderiram
a esse estudo 29 companhias: Abbott, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bagó, Bayer, Biogen Idec,
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, Eli Lilly, Ferring, Galderma, GE Healthcare, Genzyme,
GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lundbeck, Merck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer,
Roche, Sanofi-Aventis, Servier, Shire e Zambon.
Vale destacar que três associadas de 2009 foram incorporadas por outras farmacêuticas: a
Schering-Plough integrou-se à MSD, a Solvay virou parte da Abbott, e a Wyeth tornou-se Pfizer.

3 Disponível em: <http://www.farmasustentavel.com.br> e <http://www.grupemef.com.br>. Data de acesso: 11 out. 2010.
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dos Profissionais Executivos do Mercado Farmacêutico (Grupemef)3. Dentre essas premissas estão
questões próprias do negócio, como maximização do acesso às terapias, engajamento de públicos
de interesse, inovação em produção, logística, distribuição, negócios e produtos, estímulo ao consumo e prescrição responsáveis.
Nasceu, então, a ideia de produzir um documento que relatasse e divulgasse projetos mantidos
pelas associadas no Brasil, publicação essa que se encontra em suas mãos: o Relatório Interfarma de
Responsabilidade Social 2010 – ano base 2009. Ficou acordado desde o princípio que a elaboração
contaria com a participação de representantes das empresas em todo o processo, da concepção ao
término do relatório. Isso porque, mais do que dispor de um compilado de atuação das associadas
Interfarma, abria-se um novo horizonte, pautado por:

11

Metodologia

Etapa 1

1 Em 2009, a Interfarma propõe a suas associadas a criação de um fórum para
discussão de responsabilidade social. O propósito era encontrar pontos em comum, compartilhar aprendizados e promover ações conjuntas. Forma-se o Grupo de Responsabilidade Social das Associadas e surge a ideia de elaborar um
documento que reunisse e divulgasse as centenas de ações praticadas pelas empresas no Brasil.
2 No início de 2010, técnicos são contratados e promovem uma reunião de ali-

nhamento conceitual e de expectativas. No mês seguinte, preparam um questionário exclusivo, revisto e aprovado pelos representantes das empresas. Ele continha 70 questões fechadas nos campos de RSE, indicadores setoriais e ISP, além de
um formulário para descritivos de cada ação.
3 O questionário foi armazenado on-line, no site da Interfarma, de forma que os

responsáveis das empresas pudessem respondê-lo mediante login seguro, com
privacidade, e de forma intermitente. No mesmo período, as empresas enviaram
para análise materiais de comunicação de 2009 e de 2010, entre relatórios, balanços e publicações institucionais.
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Alinhamento, questionário e coleta de dados
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metodologia

Etapa 2
Tabulação e ajustes

1 Após o término do período para preenchimento, a equipe de técnicos exami-

nou todos os dados imputados. Em seguida, fez entrevistas com representantes
de cada uma das empresas, para complementar informações, solicitar eventuais
acréscimos, tirar dúvidas gerais e finalizar o processo.
2 De posse das respostas, foram gerados relatórios estatísticos (gráficos e tabe-

las) e resumos descritivos, os quais possibilitaram a visualização do cenário de
responsabilidade social, das ações setoriais e das principais características de investimento social privado do Grupo. As estatísticas permitiram entender aspectos
prevalentes, além de desafios e oportunidades. Os relatos detalhados em campos
abertos apresentaram as ações concretas de cada empresa.
3 As associadas participantes entregaram à equipe técnica impressos, balanços e

materiais institucionais em geral, de 2009 e de 2010. Eles também passaram por
tabulação, análise e complementaram o arsenal de informações reunido eletronicamente e por meio das entrevistas dos representantes do Grupo.
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Etapa 3
Produção e finalização

1 O conjunto de dados deu origem a esta publicação, dividida em capítulos, de

2 O relatório foi escrito e editado, contendo as características apuradas, tendên-

cias, exemplos práticos, diferentes modelos de atuação e dinâmicas comuns entre
as empresas.
3 Com base no material coletado, a equipe de técnicos realizou, no fim de 2010,

o primeiro workshop do Grupo de Responsabilidade Social das Associadas Interfarma. Ele permitiu a concretização da proposta inicial da associação, de promover
a integração das empresas, para trocar experiências, desenvolver novas ações,
estabelecer parcerias e realizar ações conjuntas em RSE.
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acordo com proposta conceitual acordada pelo Grupo. O conteúdo das fichas
técnicas das associadas, que finalizam este livro, resumem as principais ações de
cada companhia participante.
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Indicadores
gerais de rse

Características principais
As empresas participantes deste relatório são multinacionais com origem em diferentes países.
A maioria, nove, é norte-americana. Em seguida, vêm quatro suíças. Alemanha e França sediam três
companhias cada. De Dinamarca, Inglaterra, Itália e Japão há dois representantes das associadas
por país. Já Argentina abriga uma matriz. Uma companhia tem dupla nacionalidade, é anglo-sueca.

Empresas

Total

EUA

Abbott, Amgen, Biogen Idec, Eli Lilly, GE Healthcare,
Genzyme, Janssen-Cilag, MSD, Pfizer

9

Suíça

Ferring, Nycomed, Novartis, Roche

4

Alemanha

Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck

3

França

Galderma, Sanofi-Aventis, Servier

3

Dinamarca

Lundbeck, Novo Nordisk

2

Inglaterra

GlaxoSmithKline, Shire

2

Itália

Chiesi, Zambon

2

Japão

Astellas, Daiichi-Sankyo

2

Argentina

Bagó

1

Suécia e Inglaterra

AstraZeneca

1

Sob a coordenação de suas matrizes, elas promovem políticas globais de responsabilidade social
nas filiais, adaptadas à realidade local. Em algumas – até pelo pouco tempo de instalação no Brasil
– observou-se que ainda não havia práticas formalmente estabelecidas aqui em 2009, ano-base
desta publicação.
Contudo, a descrição das práticas (veja na página 22 e a partir da página 80) revelou dezenas
de atividades definidas pelas equipes brasileiras em função das necessidades e características das
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País de origem

17

Indicadores gerais de

18

rse

unidades instaladas em território nacional. Foram contabilizadas ao todo, 191 frentes de atuação estabelecidas, ligadas, de maneira geral, a meio ambiente e relacionamento com públicos de
interesse. Nem todas as companhias citaram dados nessa fase do levantamento.
Igualmente por cumprirem diretrizes internacionais, muitas empresas não publicam relatórios
de RSE ou sustentabilidade em outros países, apesar de algumas já terem iniciado esse processo
no Brasil, com publicação marcada para 2011. Esses documentos só existem em nível global, refletindo a dinâmica de cada conglomerado como um todo, embora alguns até façam menção geral
às ações promovidas em território nacional.
Publicações regulares, prestando contas de ações sociais e práticas de RSE promovidas exclusivamente em solo nacional são conduzidas apenas por seis participantes desse estudo (21%). Cinco
das que fazem relatório se aprofundaram no processo de produção e envolveram ao menos quatro
grupos de stakeholders entre comunidade, público interno, consumidores, fornecedores, governo
e sociedade em geral (veja mais informações na página 19).
A grande maioria das participantes (83%) afirmou dispor de políticas e/ou procedimentos
para responder prontamente a qualquer sugestão, apelo, esforço ou demanda dos clientes diretos
e indiretos. Quanto ao acompanhamento do Serviço de Atendimento a Consumidores (SAC),
80% declararam monitorar com indicadores os questionamentos recebidos. Em relação à representatividade das informações registradas na tomada de decisão na empresa, 73% indicaram
que sim, as opiniões expressas pelos consumidores pesam nos processos decisórios.
Na área de meio ambiente, as associadas foram questionadas a respeito de metas específicas para
quatro focos estratégicos: uso de energia, geração de resíduos sólidos, redução de emissão de gás carbônico e do uso de água. A grande maioria (69%) indicou que acompanha todos ou parte desses
quesitos. Além disso, 38% das participantes (11 empresas) assinalaram todas as alternativas.
Mais da metade das companhias marcou a economia de água e a geração de resíduos sólidos. A água
foi indicada por 17 empresas (58%), enquanto a geração de resíduos sólidos recebeu atenção de
15 companhias (52%). A redução de emissão de gás carbônico estava nas metas monitoradas de 14
participantes (48%), seguida do aumento da eficiência energética, preocupação de 13 (45%).
O Departamento Econômico da Interfarma apurou que, em 2009, cerca de 38% das empresas
associadas possuíam ISO 14.000, certificação da International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização). Tal ISO é relacionado a danos ao meio ambiente no processo de produção. Outros 4% das associadas estavam em processo de obtenção desse certificado.
Para alcançá-lo, a empresa precisa seguir a legislação ambiental do país, treinar e qualificar os
funcionários para cumprir normas preestabelecidas, diagnosticar os impactos ambientais que a
companhia está causando e aplicar procedimentos para diminuir danos ao ambiente.
Na pesquisa realizada para sistematização deste relatório, apurou-se que seis companhias
(21%) haviam aderido ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2009. Ele se
constitui de dez princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção.

Apesar de ter como propulsor as Nações Unidas, não é uma agência desse sistema nem um
instrumento regulador ou um código de conduta. O pacto é uma iniciativa voluntária, que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de
lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Anunciado em 1999 pelo ex-secretário das
Nações Unidas, Kofi Annan, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, foi lançado oficialmente em julho do ano seguinte.

Gráficos

sim

não

21%

79%

No processo de elaboração do balanço/relatório social, a empresa envolveu pelo menos quatro
das seguintes partes interessadas: comunidade, público interno, consumidores fornecedores,
governo e sociedade em geral?

2.

não se aplica

69%

sim
não

28%

3%
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1. A empresa publica regularmente no Brasil um balanço/relatório social com informações sobre
suas ações sociais e ambientais?

19

Indicadores gerais de

rse

A empresa tinha política e/ou procedimentos de relacionamento para responder prontamente a
qualquer sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes interessadas (cliente direto/indireto)?
3.

sim

83%

não

não respondeu

4.

10%

7%

O serviço de atendimento a consumidores/clientes era acompanhado por indicadores?
sim

80%

não

não respondeu

17%

3%

5. O serviço de atendimento a consumidores/clientes tinha representação nos processos de tomada de decisão da empresa?

sim

73%

não
não se aplica
20

24%

3%

A empresa possuía sistema de monitoramento com metas específicas para: aumentos de eficiência energética, redução da geração de resíduos sólidos, redução de emissão de CO2, redução
do consumo de água?
6.

58%

52%

45%

redução do consumo de água
redução da geração de resíduos sólidos
redução de emissão de CO2
aumento da eficiência energética

7. A empresa aderiu ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos
humanos, direitos do trabalho, proteção do meio ambiente e combate à corrupção em todas as
suas formas?

não

não respondeu

sim

55%

24%

21%
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48%
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Destaques
Estão elencadas a seguir algumas das principais práticas listadas pelas participantes deste relatório, tendo como referência os indicadores gerais do Instituto Ethos. Vale ressaltar que algumas
companhias optaram por não divulgar detalhes de suas estratégias de RSE.

Aumento da eficiência energética e controle de CO2
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Em 2009, a AstraZeneca substituiu o óleo com baixo ponto de fluidez (BPF) por gás liquefeito
de petróleo (GLP) na geração de vapor da caldeira da fábrica de Cotia (SP). A troca rendeu ganhos
operacionais, econômicos e ambientais. A queima de BPF era nociva, à medida que liberava monóxido de carbono e enxofre na atmosfera, além de produzir um odor desagradável no ambiente
de trabalho. O sistema atual também é mais seguro do que o anterior. A empresa aplicou outras
melhorias, de acordo com a filosofia Lean, reduzindo a espera em algumas linhas de produção, o
tempo de lavagem de máquinas e o desperdício de materiais.
Na GlaxoSmithKline, a substituição do queimador da caldeira por modelo mais eficiente ajudou
a reduzir o consumo de GLP, colaborando ao mesmo tempo para evitar o lançamento de 1,3 tonelada de CO2 na atmosfera em 2009, em relação ao ano anterior. A Merck também reduziu em
11% o consumo de gás graças à reutilização do condensado de todos os sistemas que usam vapor.
Na Janssen-Cilag, a atualização de maquinários no novo parque industrial, inaugurado em 2009,
permitiu abandonar o óleo combustível em prol de gás natural, que emite menos CO2 e zera emissões
de óxido de enxofre. Em termos de ganho energético, agora, apenas uma caldeira moderna realiza o
trabalho de duas antigas, representando aumento de cerca de10% na eficiência energética nesse setor.
A companhia também ultrapassou a meta de redução de emissão de CO2 prevista para o ano.
A Novartis possui um programa global de monitoramento e controle de vários indicadores,
como consumo de água e energia, emissão de gás carbônico e de gases clorofluorcarbonados,
resíduos destinados à reciclagem, à incineração e a aterros sanitários. As informações são enviadas à matriz – mensal, trimestral ou anualmente, dependendo do indicador – e auxiliam na
identificação de problemas, estimulando a criação de medidas de melhoria e de metas cada vez
mais agressivas no controle de possíveis impactos. Em 2009, aconteceram treinamentos para
funcionários sobre a utilização do programa e workshops sobre eficiência energética, reciclagem
e gerenciamento de riscos.
A Sanofi-Aventis investiu em equipamentos mais modernos, com capacidade produtiva até quatro vezes superior, melhorando as condições ergonômicas de trabalho dos operadores e reduzindo o consumo de recursos naturais. Sistemas eletrônicos integrados de acompanhamento da linha
de produção permitiram eliminar as folhas de controle do processo industrial e reduzir em 1,5
tonelada o uso de papel. A iniciativa foi exportada para outras filiais da América Latina.

A Zambon reviu a combinação de seus fatores de produção (matérias-primas, horas trabalhadas, energia consumida, taxa de amortização etc.), com vistas a minimizar perdas e reduzir
custos. A instalação de uma nova planta em Itapecerica da Serra (SP) e a transferência de parte da
produção para terceiro, permitiram melhorar a logística e a distribuição, além de economia com
equipamentos e materiais.

Economia de água

REflorestamentos
Na área do parque industrial da Janssen-Cilag, em São José dos Campos (SP), a
empresa criou um viveiro, em 1997, devido à dificuldade de encontrar as espécies
requeridas para reflorestamento da área – uma antiga fazenda de gado degradada.
A região passou por um Projeto de Recuperação Florestal, registrado no Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. Anualmente, o viveiro prepara
cerca de 7 mil mudas de árvores para replantio. Além de abastecer o parque, as
plantas são doadas para funcionários, visitantes, entidades filantrópicas, prefeituras e projetos como o voltado às nascentes do rio Paraíba do Sul.
A GlaxoSmithKline promoveu o reflorestamento de regiões internas e externas da
empresa, no Rio de Janeiro (RJ). No ano de 2009, uma empresa terceirizada plantou 1.600 árvores no entorno das instalações, incluindo ruas e imediações.
A Roche contratou uma consultoria para cuidar dos processos de compensação das
emissões de gases de efeito estufa (GEE), em decorrência dos eventos realizados
pela companhia. Em 2009, a companhia neutralizou 2.270,29 toneladas de carbono
equivalente. Foram plantadas 11.396 mudas de árvores, de mais de 50 espécies
nativas do bioma da mata atlântica em Área de Proteção Permanente, em Guarapuava, no Paraná. O trabalho foi supervisionado pela Gerar, organização da sociedade
civil de interesse público.
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As associadas Interfarma empenham-se para reduzir o consumo de água nos processos produtivos e em suas instalações de maneira geral. Com isso, registraram índices de economia de até
30% durante o ano de 2009.
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A Abbott colocou um coletor de chuva no telhado da sede administrativa em São Paulo (SP). O
volume acumulado é usado para manutenção, limpeza em geral e irrigação dos jardins, baixando o
consumo de água potável em 10%.
A Bagó adotou uma medida simples: instalou uma tubulação que leva a água descartada pelo
destilador da fábrica até a cisterna do prédio. Assim, semanalmente, são reaproveitados 1.300 litros.
A GlaxoSmithKline conta com uma estação própria de tratamento, onde aplica tecnologia de
ponta para eliminar substâncias tóxicas dos efluentes industriais e sanitários produzidos na unidade do
Rio de Janeiro (RJ). Parte dessa água tratada é reutilizada nas torres de arrefecimento e rega de jardins. Apenas 20% de todo o efluente gerado na fábrica é lançado no esgoto, mas após tratamento. A
empresa registrou economia de 30% em 2009, em relação à conta de água potável do ano anterior.
Na Janssen-Cilag, o novo parque industrial do qual a empresa faz parte concentra todos os processos de recepção, produção e distribuição de insumos, o que colabora para evitar desperdícios.
A chuva é canalizada para resfriar compressores e caldeira. Toda água utilizada nas instalações vem
de cinco poços semiartesianos, explorados abaixo dos limites legais. Para completar, a empresa
mantém uma estação própria de tratamento de esgoto.
A Merck fez verificação e reparo de vazamentos nas tubulações, instalou redutores de pressão e passou a usar água de poço para irrigação de jardins. O resultado foi redução média de
23% no consumo.
A Roche também adota reutilização, programa de tratamento de efluentes e captação em poço
artesiano. Com base em aspectos e impactos ambientais, as metas para a redução são definidas
anualmente pela matriz, a partir de monitoramentos e relatórios públicos. Por exemplo: em 2009,
apenas 16% do consumo na unidade do Jaguaré, na capital paulista, foi fornecido pelo sistema de
abastecimento público. A maior parte veio de poço próprio.

Iniciativas de reciclagem e gerenciamento de resíduos
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A coleta seletiva faz parte da rotina de boa parte das participantes desse estudo, que conseguem
dar encaminhamento útil a milhares de toneladas de material reciclável. Algumas experiências com
tratamento de resíduos permitiram diminuir a incineração e, paralelamente, renderam a produção
de combustíveis alternativos.
A Abbott tem um sítio de compostagem junto à fábrica no Rio de Janeiro (RJ). Todo o resíduo
orgânico dali fica em áreas controladas, juntamente com compostos que facilitam a geração de
húmus. Em seguida, ele é distribuído gratuitamente para os moradores vizinhos, que o utilizam em
seus jardins como fertilizante natural.
A AstraZeneca adota métodos de coprocessamento e compostagem e realiza uma auditoria
interna anual, a fim de averiguar como os requisitos ambientais estão sendo atendidos e como
podem ser melhorados. Outra iniciativa regular na empresa é a limpeza geral de arquivos, docu-
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mentos e materiais. Incentiva-se, então, a reciclagem e/ou o repasse de materiais reutilizáveis a
outras áreas. Na entrada de todos os prédios há caixas coletoras de resíduos.
No escritório da Chiesi, em São Paulo (SP), os recicláveis são quinzenalmente recolhidos por
uma empresa terceirizada. Na fábrica, pratica-se a separação de todos os materiais e a coleta e
destino adequados de resíduos contaminados ou infectantes.
A Ferring mantém cestos apropriados para cada tipo de lixo no escritório de São Paulo (SP). A
cada duas semanas, uma empresa privada faz a coleta. Papéis e plásticos são encaminhados para
estações de reciclagem como doação.
A GlaxoSmithKline gerencia o destino de todos os seus resíduos. Os perigosos são encaminhados para incineração em empresa reconhecida por órgão de controle ambiental. Papel, plástico,
vidro, papelão, metal e madeira seguem para recicladoras autorizadas por órgãos do governo.
Lâmpadas fluorescentes vão para descontaminação em empresa especializada. O valor arrecadado
com a reciclagem é investido numa Semana do Meio Ambiente, que oferece palestras e atividades
sobre o tema para funcionários e seus dependentes.
Na Janssen-Cilag, uma central recicla 84% resíduos dos resíduos do parque industrial de toda a
companhia. Uma equipe pesquisa empresas em todo país, capazes de prolongar o ciclo de vida dos
resíduos. Outro destaque é uma técnica de coprocessamento, que deu novo destino a toneladas
de materiais antes enviados para incineração. Agora, eles viram um combustível alternativo, que
gera energia térmica.
A Novartis envia as embalagens rejeitadas pelo controle de qualidade para reciclagem. A verba
obtida é revertida para melhorias internas na área de proteção ao meio ambiente. Pilhas e baterias,
consumidas no trabalho ou trazidas de casa pelos funcionários, recebem destinação segura. Em
todas as unidades, as lâmpadas seguem para empresas de descontaminação.
A Nycomed identificou que aproximadamente 90% de seus resíduos produzidos eram recicláveis. Com isso, ampliou a opção de coprocessamento (com geração de fonte energética) em detrimento da incineração. A queima resultava em emissões de óxido sulfúrico, de óxido de nitrogênio
e partículas suspensas muito maiores. Só são enviados a aterros sanitários resíduos de varrição de
fábrica e orgânicos.
A Merck desenvolveu um programa de coleta seletiva nas fontes geradoras de resíduos. Todo
reciclável, após descaracterização, é vendido para empresas licenciadas por órgãos ambientais. O
valor dessa receita é revertido para ações de um programa de qualidade de vida voltado a colaboradores e para custeio de iniciativas de RSE.
Em 2009, a Roche somou 522 toneladas de papel, plástico, vidro e metal, coletadas sem custo por uma empresa parceira. Na unidade do Rio de Janeiro, os funcionários foram incentivados
com brindes a levar para a fábrica seus resíduos domésticos. Além disso, a companhia implantou
a gestão dos impactos da biodiversidade e criou programas de descarte e destinação adequada de
resíduos, com certificação ISO 14.001.
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A Sanofi-Aventis mantém programa permanente para redução da geração de resíduos sólidos, emissão de poluentes atmosféricos, consumo de água e energia elétrica. Medidas como
o rebaixamento do teto nas áreas de embalagem pouparam o sistema de ar-condicionado. A
aquisição de uma máquina para triturar resíduos possibilitou implantar o sistema de incineração
com recuperação de energia em fornos de cimento. Luminárias comuns foram gradativamente
substituídas por outras, de alta eficiência, o que reduziu o consumo de energia e de lâmpadas.
A implementação de sistema vai e vem de caixas de frascos plásticos colaborou para diminuir
seu descarte.
A Servier faz coleta seletiva de papelão, metal, papel e barrica. Há uma preocupação interna
permanente com mecanismos que permitam economizar luz. Vários estudos vêm sendo desenvolvidos pelo setor de engenharia para serem postos em prática até o fim de 2011.
Em 2009, a Zambon iniciou o desenvolvimento, em parceria com empresa terceirizada, de
mecanismo mais eficaz de destinação de resíduos industriais. Também começou a reciclagem de
alguns artigos anteriormente incinerados.

Contratação de fornecedores
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A área de Garantia da Qualidade da AstraZeneca faz uma checagem antes de comprar material
produtivo e de escolher fornecedores de serviços. O check-list para transportes contém um bloco
de requisitos sobre meio ambiente, que contempla perguntas sobre políticas ambientais, destinação de rejeitos orgânicos, industriais e controle geral de resíduos. O formulário de avaliação de
fornecedores de matéria-prima e embalagens agrega itens sobre segurança no trabalho, saúde,
responsabilidade social, além da exigência da apresentação de licenças e registros legais.
A Janssen-Cilag solicita que fornecedores de matérias-primas apresentem uma autoavaliação
de seus processos, relacionados a saúde, segurança e meio ambiente. Caso identifique riscos
ou vulnerabilidade, a empresa faz sua própria auditoria. Na categoria de produtos acabados, as
exigências são ainda maiores, e a auditoria acontece independentemente dos resultados da autoavaliação. O monitoramento do desempenho é periódico. Qualquer suspeita de desvios gera
uma nova demanda de análise. Um exemplo prático ocorreu com os fornecedores de papel.
A companhia trabalhou junto a eles para que alcançassem o patamar de 90% com selo Forest
Stewardship Council (FSC), certificação que garante a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das florestas. A Bagó é outra companhia que privilegia a aquisição de papel de
fornecedores certificados.
A Novartis dá preferência a fazer negócios com terceiros que tenham os valores sociais e ambientais requeridos no Pacto Global. Antes da celebração de qualquer contrato este requisito está dentre
os critérios de avaliação, ao lado de preço e qualidade. Todos os seus contratos possuem termos de
comprometimento nesse sentido. Ela também incentiva seus fornecedores a atingir tais metas.

Por determinação da matriz, a Novo Nordisk implantou no Brasil um processo de avaliação de
todos os fornecedores, de forma a qualificá-los, a otimizar procedimentos e a alinhá-los com os
valores e as práticas de gestão da companhia. A filial brasileira obteve reconhecimento internacional
pelo sucesso dos resultados.
Na Roche, toda a cadeia de suprimentos tem como critério de desempate o compromisso da
sustentabilidade incorporado à seleção dos candidatos. O respeito aos direitos humanos integra as
cláusulas contratuais, por meio das quais eles também se responsabilizam em não contratar mão
de obra infantil ou em regime análogo ao trabalho escravo.

Não existem regras legais específicas para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) das indústrias farmacêuticas. Até o fim de 2010, elas utilizavam como referência as diretrizes do decreto
nº 6.523, de 31 de julho de 2008, pois ele abrange os SACs de prestadoras de serviços regulados
(telefonia, planos de saúde, bancos etc.).
Esse é um elemento da cadeia de negócio que recebe muita atenção das associadas Interfarma,
as quais procuram aperfeiçoar constantemente o serviço, de maneira a prestar esclarecimentos efetivos a pacientes bem como a profissionais de saúde. É patente para as empresas que as informações
recebidas são de extrema relevância (veja mais informações na página 39).
A AstraZeneca treina a equipe do SAC para também responder às demandas geradas por
campanhas e comunicados para imprensa e força de vendas. Há monitoramento e acompanhamento mensais, os quais geram indicadores. A partir deles, são criadas mensagens-chave para os
temas mais recorrentes e definidas novas estratégias com vistas a manter o padrão do serviço.
Na Boehringer Ingelheim, há um departamento de inteligência nos negócios atrelado ao SAC,
que monitora críticas e elogios dos consumidores, esclarece sobre posologia e faz pesquisa de
mercado e desenvolvimento.
A Daiichi-Sankyo promove constantemente a reciclagem do conhecimento técnico dos atendentes, o que inclui revisão de materiais a serem enviados aos pacientes e montagem de pilotos de
mudanças estratégicas para adesão a tratamentos.
Em 2009, a Ferring agregou um serviço específico para oferecer informações sobre locais de
venda de seus produtos. Trata-se de um número telefônico à disposição de pacientes e médicos
para localizar os medicamentos da marca.
A Galderma transfere as solicitações e observações de consumidores relatadas ao SAC, via 0800,
para suas diversas áreas internas, como a médica, de qualidade, logística e de relacionamento. O serviço
conta com relatórios periódicos, encaminhados às gerências responsáveis pelas questões apresentadas.
Além disso, de imediato, os atendentes estão orientados a notificar problemas a analistas plenos, os
quais mapeiam informações e verificam as atitudes subsequentes.
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Serviço de Atendimento ao Consumidor
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Na Genzyme os treinamentos do pessoal do SAC focam na agilidade do atendimento, de forma
a responder em tempo hábil para o cliente e encaminhar corretamente as demandas dentro da
empresa. A Lundbeck foi outra empresa que investiu em treinamento de sua equipe de atendimento em 2009.
A GlaxoSmithKline possui um canal de contato direto para esclarecimento de dúvidas, sugestões, reclamações gerais e de produtos. Por meio dele, realiza também atendimento especializado
para profissionais de saúde e representantes de vendas, os quais podem contar com demandas
mapeadas de cada medicamento.
Na Janssen-Cilag a central de relacionamento com o consumidor atua como agente de mudanças, uma vez que as sugestões recebidas contribuem para a inovação de produtos e processos.
A empresa mantém uma linha 0800 e um espaço on-line, exclusivos para profissionais de saúde.
Nesses canais, é possível solicitar estudos científicos e relatar reações adversas, que seguem para
a matriz nos Estados Unidos.
Na Nycomed o atendimento se dá por linha 0800 ou e-mail. Os funcionários do setor realizam reuniões de qualidade, voltadas para sanar insatisfações dos clientes. Em 2009, ocorreram melhorias no software de atendimento e no sistema de gerenciamento de chamadas.
Em 2009, o Fale Pfizer passou a operar também por chat (já funcionava pelo 0800, e-mail e
cartas). O serviço oferece suporte a pacientes, esclarecendo dúvidas sobre tratamentos e medicamentos. Ao atender médicos e profissionais de saúde também lhes dá acesso a artigos científicos,
busca identificar possíveis desvios de qualidade, falsificação de remédios, além de coletar informações sobre eventuais reações adversas.
No serviço de informações Roche, existem canais exclusivos para responder às demandas dos
diferentes públicos. Assim, médicos, consumidores e representantes da força de vendas são conduzidos para vias diferenciadas, seja pelo telefone, no link Fale Conosco do website, ou no atendimento on-line. Todos os processos são monitorados. Uma pesquisa avalia o nível de satisfação
quanto ao serviço e procura identificar melhorias. A empresa mantém ainda uma central específica
para atender aos operadores de laboratórios e aos hospitais que utilizam seus equipamentos.
A Sanofi-Aventis investe em tecnologia e em capacitação da equipe que esclarece dúvidas de
pacientes, órgãos públicos, profissionais de saúde e estabelecimentos comerciais. O serviço recebe
solicitações por 0800, e-mail, fax e carta. A empresa considera que todo segmento envolvido na
produção, distribuição, transporte e armazenagem de medicamentos é responsável solidário pela
identidade, eficácia, qualidade e segurança dos produtos farmacêuticos.
Em 2009, pensando em facilitar a compreensão de bulas por deficientes visuais, a Zambon
colocou em seu site duas versões dos respectivos textos de seus medicamentos: uma em áudio e
outra com fonte ampliada.
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Corpo funcional

•
•
•
•

acima de10%: Astellas, Biogen Idec, Galderma, GE Healthcare e Nycomed
acima de 20%: Chiesi, Genzyme, Sanofi-Aventis, Shire e Zambon
acima de 30%: Abbott, AstraZeneca, Bagó, GlaxoSmithKline, Pfizer e Roche
acima de 40%: Bayer, Boehringer, Daiichi-Sankyo, Ferring, MSD, Novartis
e Novo Nordisk

Em 24 das 29 participantes deste relatório (83%), todos os funcionários podiam contar com
plano de previdência complementar em 2009. Em 19 empresas (65%), havia programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, estimulando a reflexão dos empregados sobre suas
funções e identificação de objetivos de longo prazo.
As 29 associadas seguem o Código de Ética da Interfarma, adotado por todo o corpo funcional.
Além disso, 27 das 29 pesquisadas (93%) possuem códigos de ética próprios no Brasil, com 100%
de adesão de seus colaboradores.
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O perfil do corpo funcional das indústrias farmacêuticas de pesquisa é bem específico. Estatísticas coletadas pelo Departamento Econômico da Interfarma, referentes a 2009, apontam que 62%
dos colaboradores tinham curso superior completo, indicando elevada qualificação.
O levantamento realizado para a produção deste relatório mostrou que, no fim de 2009, as 29
associadas Interfarma participantes empregavam, juntas, 20.504 funcionários no Brasil. Desse total,
7% eram estagiários e 17% tinham mais de 45 anos de idade.
As mulheres ocupavam 41% das vagas e exerciam funções de gerência e direção em proporções diferenciadas em cada companhia. Em 79% das empresas do Grupo, é possível detectar que
o comando feminino nos cargos disponíveis aparece acima de 10%, nas seguintes distribuições:
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Gráficos
1.

A empresa oferece programa de previdência complementar a todos os funcionários?
sim

83%

não

não respondeu

14%

3%

2. A empresa tem programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a
auxiliar os empregados na reflexão sobre suas funções e identificação de objetivos em longo prazo?

sim

65%

não

28%

não respondeu

3.

4.

7%

A empresa possui um código de ética/conduta próprio no Brasil?
não

sim

7%

93%

Em caso positivo, ele é adotado por todos os funcionários?
sim
100%
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Destaques

As associadas Interfarma se dedicam à manutenção da qualidade de vida dos que compõem
seus quadros. Muitos benefícios são extensivos aos familiares.
Na GlaxoSmithKline, merece destaque um projeto que proporciona para cônjuges, filhos e
parentes de colaboradores cursos profissionalizantes do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).
Os participantes recebem certificados em áreas como telemarketing, montagem e configuração
de microcomputadores, culinária alternativa, assistente administrativo, maquiagem, entre outros.
Em seis anos, a empresa já ofereceu 83 cursos, com a participação de 843 inscritos, dos quais 784
concluíram os estudos.
Na Janssen-Cilag, uma iniciativa da matriz procura atingir três grandes metas até 2012: criar uma
cultura de saúde entre os funcionários, reduzir fatores de risco identificados nessa população e reduzir riscos de saúde ocupacional.
A Merck adere às ações do Dia Mundial do Diabetes, com aferição de glicemia dos colaboradores no parque fabril no Rio de Janeiro (RJ) e no escritório em São Paulo (SP) e acompanhamento de equipe interna.
A Roche realiza, desde 2002, uma semana dedicada à qualidade de vida para os funcionários
de São Paulo (SP), e que se estende às suas famílias no dia do encerramento. Ao longo do ano, a
empresa segue um cronograma de campanhas de prevenção. Para colaboradoras e dependentes
de funcionários existe um programa de orientação a gestantes, que inclui informações sobre parto,
cuidados com o bebê e integração familiar.
A Sanofi-Aventis tem programas permanentes para os funcionários, com acompanhamento nutricional e de vacinação, fisioterapia e avaliação postural. Na fábrica há uma academia de ginástica
que oferece supervisão profissional. Cerca de dez campanhas preventivas anuais tratam de temas
como câncer de mama, diabetes, tabagismo, hipertensão etc.

Gestão de talentos
Foram relatadas diferentes práticas voltadas ao desenvolvimento profissional dos colaboradores
das indústrias participantes deste relatório.
A Biogen Idec realizou, em 2009, uma ação para valorizar as ideias dos empregados. Todos –
não importando o nível hierárquico – foram convidados a levar sugestões ao comitê de diretoria,
que analisou as propostas e implementou mudanças, substancialmente na área de vendas e de
recursos humanos.
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Na Ferring, os funcionários do Brasil inteiro fazem um plano de desenvolvimento, expressando
seus interesses profissionais e propondo ações. A pessoa cria a proposta junto com seu gestor,
o qual se torna tutor do subordinado direto. Depois, o plano é validado pelo departamento de
recursos humanos e acompanhado periodicamente.
Na Janssen-Cilag há planejamento de carreira, concessão de bolsas de estudo e oferta de
programas de qualificação, seguidos de avaliação técnica e comportamental. O resultado permite
alcançar novas vagas na companhia. Paralelamente, um modelo de gestão de pessoas, iniciado em
2007, procura dar mais autonomia e poder de decisão aos funcionários das áreas operacionais.
A Roche encoraja a comunicação aberta e o feedback construtivo entre gestores e equipes, com
o propósito de conduzir a melhoria do desempenho pessoal. Para fortalecer essa cultura, existe um
processo de reconhecimento financeiro vinculado a resultados profissionais.
A Sanofi-Aventis investe em programas de aprimoramento profissional de seus empregados,
que vão de capacitação técnica a processos de liderança. Um acervo de livros e vídeos atualizados
está à disposição dos funcionários.

Códigos de conduta
É comum entre as companhias farmacêuticas de pesquisa uma atuação relevante da chamada
área de compliance. Estão entre suas atribuições ouvir, mediar e solucionar eventuais conflitos de
relacionamento, atitudes e desvios de conduta ou ética no ambiente de trabalho e no relacionamento com os stakeholders. A base geral para esse acompanhamento são os códigos de conduta
das companhias e o da Interfarma.
A AstraZeneca segue um conjunto rígido de disposições para relacionamento com os stakeholders médicos e leigos. Ele determina, por exemplo, que todas as informações que serão enviadas
à força de vendas, profissionais de saúde, imprensa ou público em geral passem por aprovação
prévia de um comitê (veja mais informações na página 43).
A Janssen-Cilag faz workshops e treinamentos de seu código ética para o público interno. Bienalmente, uma grande pesquisa, confidencial e anônima, abarca os funcionários do mundo todo,
que respondem a 80 questões, divididas nas categorias Engajamento, Colaboração e Confiança,
Avaliação de Riscos e Exigências do Trabalho. As informações são posteriormente utilizadas no
planejamento estratégico global e no desenho das ações de cada país. Em anos intercalados, a
pesquisa é realizada em versão reduzida.
A MSD reforça anualmente seus princípios e valores para novos e antigos colaboradores, em treinamentos que duram uma hora e meia. Em 2009, foi criada na estrutura global uma vice-presidência
específica para assuntos de compliance. No Brasil, passou a existir uma diretoria, cuja atuação é essencialmente preventiva. Um de seus focos de atenção é a Foreign Corrupt Practices Act, uma lei americana
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A Chiesi tem convênio, em São Paulo (SP) e em Santana de Parnaíba (SP), com
o Programa Jovem Cidadão, do estado de São Paulo, voltado para conceder, nas
empresas, o primeiro emprego a dezenas de jovens de baixa renda. Até 2009, 60
jovens haviam sido beneficiados.
A Sanofi-Aventis oferece a oportunidade do primeiro emprego a alunos de escolas
estaduais do ensino médio de São Paulo. Na sede administrativa da companhia, o
aprendiz toma contato com as relações do mercado de trabalho, adquire experiência
e agrega novos valores à sua formação. São oferecidos treinamentos de informática e palestras relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, drogas, higiene e
empregabilidade. Os participantes recebem vale-transporte, vale-refeição, seguro
de acidentes pessoais, uniforme e uma bolsa-auxílio, cujo custo é dividido entre a
empresa e o governo do estado de São Paulo.
A Boehringer Ingelheim mantém um programa para inclusão de deficientes no
mercado de trabalho. Durante os seis primeiros meses, os profissionais admitidos pelo programa trabalham quatro horas e dedicam a outra parte do dia
aos estudos. Há módulos sobre rotinas administrativas, atendimento ao público, informática, conduta e princípios éticos, entre outros. Após a qualificação,
verifica-se qual o melhor posto para cada participante. A empresa conta com
know-how do Instituto Pró-Cidadania de Desenvolvimento e Capacitação para
Pessoas Especiais (IPCPE).
Na Janssen-Cilag, a parceria com o Lar Escola São Francisco, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), já capacitou 20 deficientes físicos e visuais em
áreas como informática e administração; dez deles, ao longo de 2009. Do total,
sete trabalhavam na empresa em 2010, como auxiliares administrativos em diferentes áreas.
A Novartis contratou dois colaboradores com Síndrome de Down, qualificados
pela Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid). Eles trabalham
na área administrativa, em São Paulo (SP) e contam com acompanhamento de
funcionários voluntários da empresa.
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que visa coibir a corrupção e se aplica a todas as empresas de capital norte-americano e suas subsidiárias, em qualquer parte do mundo. Essa diretoria também trabalha para que os funcionários respeitem
o código de conduta da empresa, que abrange aspectos como relacionamento com médicos e demais
stakeholders, a maneira de encaminhar situações de não conformidade dentro da empresa e as ações
disciplinares para os casos de infração de regras éticas.
A Novartis possui uma linha telefônica global, gratuita, com atendimento no idioma local e totalmente confidencial, para que seus empregados, ao redor do mundo, possam denunciar práticas
de não conformidade à ética e às políticas da empresa. Essa central, localizada no guarda-chuva da
área de compliance, é responsável pelo recebimento de todas as denúncias e comunicações de supostos desvios de conduta por colaboradores ou outros influenciadores da Novartis. Janssen-Cilag
e Roche também adotam linhas de atendimento mundial para denúncia interna sigilosa.
A Novo Nordisk segue orientações e diretrizes da matriz voltadas para governança e transparência. Todo novo funcionário recebe treinamento sobre o código de ética da companhia. Os
colaboradores antigos também passam por uma capacitação anual de revisão das condutas.
A Roche realiza um treinamento eletrônico sobre o conteúdo abordado em seu documento
de valores e condutas. Parte dos funcionários também participa dos treinamentos a respeito de
situações de risco relacionadas à corrupção por meio de e-learning (ensino a distância).
A Sanofi-Aventis divulga, de maneira sistemática, seus princípios éticos e o respeito às regras
específicas da indústria farmacêutica. A empresa também dispõe de uma rede global de compliance
officers, sem vínculo hierárquico local, que tem por missão zelar pelo cumprimento das regras de
conduta da organização no mundo.
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Características principais
O Projeto FarmaSustentável teve início em 2004, idealizado por executivos da área de negócio em indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil. Dois anos depois, foi integrado ao Grupo dos
Executivos da Indústria Farmacêutica (Grupemef) como uma diretoria. Sua missão é promover e
difundir, entre os gestores do segmento, conceitos, conteúdos e práticas que colaborem para a
adoção de um modelo de gestão sustentável no país.
Um dos resultados práticos dessa iniciativa foi a criação dos Indicadores de Sustentabilidade do
Setor Farmacêutico Brasileiro. Chamados de FarmaSustentável (FS), eles são mecanismos de aferição específicos do setor e envolvem uma gama ampla e complexa de públicos, relações, interesses
e, sobretudo, responsabilidades.
Há mais de uma década, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social trabalha na
elaboração de parâmetros próprios de determinados segmentos da economia. Foram contemplados Distribuição de Energia Elétrica, Panificação, Bares e Restaurantes, Mineração, Papel e Celulose, entre outros.
Funcionando como um grupo de aprendizado, o FarmaSustentável tomou para si a tarefa de desenvolver esse instrumental voltado para o setor farmacêutico, tendo entre suas principais finalidades:
• propiciar aos gestores do segmento reflexão sobre que temas de negócio são importantes
para a longevidade de sua corporação;
• entender quais públicos de interesse são impactados por esses temas;
• descobrir de que forma a prática de responsabilidade social afeta a longevidade da empresa
e reflete nos públicos de interesse;
• enumerar as motivações e considerações das empresas nessas questões;
• comparar as práticas das empresas do setor, buscando a formação gradual de um banco de
informações para o desenvolvimento sustentável dos negócios.
O FarmaSustentável prevê o engajamento do Comitê de Responsabilidade Social e/ou de representantes de algumas das áreas-chave das companhias, num minucioso processo de levantamento de cinco indicadores:
• Maximização do acesso a terapias
• Engajamento de públicos de interesse
• Inovação em produção, logística, distribuição, negócios e produtos
• Estímulo ao consumo e prescrição responsáveis
• Respeito ao meio ambiente
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Existe um kit experimental de aplicação dos Indicadores FS, no qual cada um deles possui uma
lista de princípios que orientam a empresa a relacionar suas experiências. Tanto os indicadores
como os princípios são associados a uma pontuação prévia. A soma leva ao Índice Geral de Sustentabilidade Corporativa, que varia de 0 a 100.

Tendo em vista essa parametrização embasada na sustentabilidade do negócio, as indústrias
participantes do presente relatório entenderam que seria proveitoso apresentar aqui suas iniciativas
ligadas a Indicadores FS.
Entretanto, no formulário on-line da pesquisa Interfarma, a apuração foi simplificada. Os princípios dos cinco Indicadores FS estavam enumerados com a mesma redação adotada no kit de
aplicação do Grupemef. Porém, as empresas apenas respondiam se os adotavam ou não e, em
seguida, podiam descrever livremente as experiências a eles relacionadas.
Nas fichas técnicas das participantes deste relatório (veja a partir da página 80), reservou-se um
bloco para os Indicadores FS, denominado Práticas corporativas ligadas ao setor. Assim, procurouse distingui-los dos indicadores gerais de RSE do Ethos e das ações de ISP (de cunho filantrópico)
baseadas em critérios do GIFE.
Cabe esclarecer que, em algumas situações, há uma sobreposição das experiências listadas nos
Indicadores FS com práticas de RSE e ISP. Por isso, foram feitas remissões desse capítulo da publicação para os outros, focados nos demais conceitos.
Nas páginas a seguir estão citados os principais destaques entre os exemplos apresentados pelas associadas Interfarma. Algumas companhias, contudo, optaram por não divulgar dados nessa fase da pesquisa.

Maximização do acesso às terapias
A empresa possui iniciativas para ampliar o acesso da população, principalmente
de baixa renda, a medicamentos existentes e novos medicamentos.
A Genzyme estabeleceu um contrato de venda direta para o Ministério da Saúde, que permitiu
centralizar a compra de um medicamento destinado a pacientes renais crônicos em diálise. Antes, a
negociação era feita por distribuidor em cada estado, o que dificultava o acesso ao remédio. A mudança
reduziu o custo final do produto e ampliou o número de beneficiados no país.
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A Roche transferiu a tecnologia de determinada droga para laboratórios oficiais do governo em
função da pandemia de gripe A (H1N1). Essa alternativa aumentou o acesso ao tratamento no sistema
público de saúde e contribuiu para o desenvolvimento desses laboratórios – no futuro, eles poderão fazer outros medicamentos com a base tecnológica transferida.
A Sanofi-Aventis reduziu o custo de produtos para o Ministério da Saúde, dentro de sua
política de preço sem lucro sem prejuízo, permitindo que 30 mil pessoas pudessem receber
tratamento contra a leishmaniose, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A empresa auxilia as autoridades locais de saúde, considerando todas as instâncias
federativas (União, estados e municípios), na adequada gestão dos recursos aplicados
nos programas de assistência farmacêutica.
A Boehringer Ingelheim capacitou, em todo o Brasil, médicos, enfermeiros e estudantes de
medicina para melhorar a eficácia do atendimento emergencial para acidente vascular cerebral
isquêmico, ocorrência que responde por 85% dos casos. Em 2009, foram realizados 11 eventos
desse tipo, cada um com dez horas de duração, visando diminuir riscos de sequelas e óbitos.
Na frente de manutenção de programas que estimulam o uso adequado de produtos, a
Genzyme investiu na educação continuada de profissionais de saúde em centenas de clínicas no
país, para informar sobre a utilização de medicamento da indústria para pacientes renais em hemodiálise com dificuldades de filtrar o excesso de fósforo no organismo.
A Merck ofereceu um teste para pacientes com câncer colorretal, que detecta mutação genética. Ele possibilita ao médico personalizar a terapia, determinando a melhor opção entre dois tipos
de medicamentos. A empresa divulgou folders com orientações sobre o teste, desenvolveu um
website informativo e custeou exames.
A Roche promoveu ações relacionadas ao diagnóstico de hepatite C e HIV/Aids. Em parceria com
a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PA), desenvolveu um projeto-piloto de treinamento de agentes
do Programa Saúde da Família (PSF), a fim de diagnosticar hepatite C, financiando ainda exames de
biologia molecular. A empresa montou também uma rede para detecção do DNA pró-viral, ligada a
15 laboratórios públicos, em 11 estados e no Distrito Federal. Buscava-se revelar a existência de HIV
em crianças nascidas de mães soropositivas e gestantes com sorologia indeterminada para HIV-1. O
objetivo futuro é implantar pelo país uma rede de laboratórios aptos a realizar o exame.

A empresa investe/participa de programas de prevenção e conscientização da
população, de forma a racionalizar o fluxo de novos pacientes ao sistema de saúde.
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Para celebrar o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, e chamar a atenção sobre a doença,
a Novo Nordisk promoveu uma corrida aberta ao público, inclusive a portadores de deficiência
física, no campus da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A prova, de dez quilômetros, reuniu 2.325 participantes, que receberam material educativo.
A Pfizer organizou um sistema de relacionamento com médicos em todo o Brasil que os alerta
sobre a importância de tratar o tabagismo em seus pacientes. O projeto acompanha as pessoas
em tratamento, com o objetivo de amenizar os impactos psicológicos e físicos que a interrupção
do hábito pode causar.

A empresa busca estabelecer canais que permitam o contato permanente
e o entendimento das necessidades de pacientes
A quase totalidade das participantes deste relatório dispõe de procedimentos para responder a
sugestão, apelo, esforço ou demanda dos clientes diretos e indiretos; as indústrias também declararam acompanhar e monitorar o serviço de atendimento ao consumidor, valorizando os questionamentos recebidos nos processos de tomada de decisão (veja na página 18). Por meio de vários
programas, as farmacêuticas procuram se aproximar do cotidiano dos pacientes.
A Novo Nordisk buscou proporcionar mais qualidade de vida a quem utiliza suas insulinas, ao
esclarecer dúvidas sobre o diabetes quanto à aplicação do medicamento e ao uso do glicosímetro
para monitoramento da glicemia. Entre os investimentos de 2009 estavam: criação de um website,
treinamento de profissionais para orientação e criação de linha 0800.
Uma unidade da Roche dedicada a diabéticos apoiou o trabalho de 28 enfermeiras, que visitaram 12 mil pacientes para ensiná-los a realizar o teste de glicemia e a interpretar resultados, entre
outros esclarecimentos. Em um programa de suporte a pacientes com hepatite C, uma enfermeira
consultora era destacada para tirar dúvidas e auxiliar na aplicação de medicamento.
A Sanofi-Aventis manteve uma equipe de instrutoras para apresentar explicações gerais em
domicílios de pacientes diabéticos, associações, hospitais e farmácias de todo o Brasil. Como 80%
dessas instrutoras tinham diabetes tipo 1, conseguiam rápida identificação quando abordavam a
importância da adesão ao tratamento, alimentação adequada, uso correto da medicação e de dispositivos de aplicação.
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Disseminação de conhecimento na web

As farmacêuticas participantes desse estudo difundem na internet conteúdos voltados para a prevenção e a conscientização sobre doenças e seus respectivos tratamentos. Assim, colaboram para divulgar informações com rigor científico, mas
acessível para o leitor leigo. A seguir, alguns exemplos:
Roche
• Artrite Remautoide (www.artritereumatoide.com.br) — apresenta informações
sobre a doença, diagnóstico, tratamento e dicas de qualidade de vida, como cuidados e recursos de adaptação aos pacientes.
• Quimioral (www.quimioral.com.br) — traz dados sobre o tratamento de quimioterapia oral para pacientes, familiares e profissionais de saúde. Aborda qualidade de vida, fornece dicas de nutrição e sugere exercícios físicos.
Sanofi-Aventis
• Atmosfera Feminina (www.atmosferafeminina.com.br) — dedicado à saúde e ao
bem-estar da mulher, apresenta informações sobre hábitos saudáveis e qualidade
de vida. Conta com colunistas especializados para os quais se pode enviar dúvidas.
• Diabetes, nós cuidamos (www.diabetesnoscuidamos.com.br) — oferece informação para o paciente com diabetes, respondendo às perguntas de usuários e
oferecendo sugestões para o dia a dia.
Zambon
• Livre da Cistite (www.livredacistite.com.br) — o público em geral tem acesso a
informações de sintomatologia e notícias relacionadas à saúde da mulher. Médicos
podem participar de simpósios e aulas on-line, além de acessar artigos científicos.
• Trate a Dor Dental (www.trateadordental.com.br) — dados gerais sobre os
tipos de dor, tratamentos e medidas preventivas. Médicos podem se cadastrar e
visualizar conteúdo especializado.
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Dezenas de entidades ligadas a pacientes estão listadas nas fichas técnicas das participantes deste
relatório (veja a partir da página 80). Para balizar esse relacionamento, as indústrias se valem de políticas próprias e de diretrizes previstas em seus códigos de ética e no Código de Conduta difundido
pela Interfarma. O intuito é manter relacionamentos transparentes e obter resultados positivos.
A Roche definiu seis princípios básicos que devem ser seguidos por todos os envolvidos em
situações de relacionamento com instituições representativas de pacientes, passando pela clareza
de expectativas das partes. Entre outras ações, a companhia formalizou novos contratos de parceria com 52 de 156 instituições sem fins lucrativos cadastradas e desenvolveu atividades de tutoria
com dez, visando capacitá-las para a gestão estratégica de suas atividades (veja mais informações na
página 67).
Em 2009, a Shire destinou aparelhos médicos para três associações de portadores de doenças
raras, geneticamente determinadas, que utilizam seus produtos: Associação Brasileira de Pacientes
Portadores da Doença de Fabry e Familiares (Abraff), Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses (Acamu) e Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose do
Estado do Rio de Janeiro (AMPSRJ). Os equipamentos auxiliam na aplicação de medicamentos.

Garantir às instituições pagadoras, públicas ou privadas, análise técnica e discussão
sobre os motivos da aquisição dos produtos e os valores a serem pagos por estes.
A Boehringer Ingelheim estruturou um departamento para negociar com o governo o acesso da
população a tratamentos oferecidos exclusivamente pela empresa. Em casos de acidente vascular
cerebral ou infarto agudo do miocárdio, tais medicamentos salvam vidas ou diminuem sequelas.
Além de negociar preços, o departamento procurou mostrar ao governo por que eles devem estar
disponíveis para pacientes atendidos em postos públicos.
Desde 2006, a Jassen-Cilag também conta com um departamento destinado a abordar as relações governamentais, sem interesses comerciais diretos. Paralelamente, a empresa mantém uma
área de Economia da Saúde (ou farmacoeconomia), composta por técnicos que analisam o impacto
econômico da incorporação de produtos de alta tecnologia (geralmente mais caros), mas que compensam pela eficiência de resultados clínicos. Essas avaliações são apresentadas ao governo para
inclusão de produtos nos programas de distribuição gratuita de remédios.
A Roche conduz um fórum de discussão sobre avaliação de tecnologias em saúde, farmacoeconomia e políticas públicas, destinado a médicos referência em suas especialidades clínicas. Dentro
do escopo dessa atuação, a empresa patrocinou um estudo de grande destaque na International
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Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (Ispor Paris). Ele demonstrou que, se os
convênios médicos optarem por cobrir tratamentos quimioterápicos orais para uso domiciliar, já
disponíveis no Brasil, o impacto mensal será de apenas R$ 0,50 a mais por beneficiário, garantindo
acesso a tratamento adequado para todos os pacientes das operadoras de saúde do país.

Contribuir para o desenvolvimento contínuo de seus parceiros comerciais (varejo),
por meio de iniciativas de capacitação em áreas técnicas e de gestão.
A AstraZeneca realizou, em 2009, atualização científica para farmacêuticos em temas como uso
racional da anestesia, farmacovigilância e prevenção de acidentes biológicos, compartilhando conhecimento e experiências próprias com os profissionais. Em um curso sobre gestão hospitalar, contou
com parceria da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). Também proporcionou treinamento para fornecedores e responsáveis em hospitais, visando melhorar processos de uso e manutenção de equipamentos, além de capacitação dos profissionais de licitação para aperfeiçoamento de negociações.
A Merck desenvolveu um programa de 12 cursos com base na Resolução de Diretoria Colegiada nº 044 (RDC), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre assistência
farmacêutica. As formações, presenciais, foram oferecidas a profissionais de redes de farmácias do
interior paulista e contaram com apoio da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária (SBFC),
braço do Conselho Federal de Farmácia (CFF), para capacitação.
Desde 2006 a Sanofi-Aventis investe no aprimoramento de profissionais que atuam no varejo do ramo farmacêutico no Brasil. Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP),
concebeu cursos exclusivos, que envolvem noções de marketing, finanças, recursos humanos
e assuntos regulatórios. Em 2009, eles foram ministrados a 17 mil farmacêuticos, balconistas e
proprietários de farmácias.

A empresa estimula o diálogo com os profissionais dos diversos tipos de veículos
de comunicação, utilizando-os como forma de fazer chegar a todos os públicos
de interesse as opiniões, as posições oficiais e os pronunciamentos da organização
sobre temas relacionados à corporação e/ou ao setor.
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Em 2009, a AstraZeneca enviou informações para a imprensa, abordando temas como saúde
respiratória, endometriose, câncer de próstata e de mama. Estavam em pauta sintomas, tratamentos e estudos clínicos. Uma das iniciativas envolveu esclarecimento sobre asma, com apoio da
Associação Brasileira de Asmáticos (Abra). Em outra oportunidade, realizou, com o Instituto DataFolha, uma pesquisa sobre câncer de próstata, que contou com o apoio da Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU). A divulgação dos resultados ocorreu durante um workshop em São Paulo (SP) para
jornalistas, que puderam tirar dúvidas diretamente com médicos.

A empresa estimula o diálogo com a classe médica, buscando entender suas
demandas e necessidades, por meio de canais específicos que facilitem esse processo
e o tornem sistemático e quantificável.
A AstraZeneca conta com conselhos consultivos de médicos especialistas, ouvidos constantemente para prestar orientação estratégica. Além disso, promove pesquisas com médicos
para melhor entender suas demandas no tratamento dos pacientes. Todas as informações
destinadas a sua força de vendas, profissionais de saúde ou imprensa são validadas e aprovadas
por um conjunto de profissionais – um gerente médico, um diretor da área de negócios e um
grupo de médicos seniores. O conteúdo on-line também passa por aprovação antes de ser
veiculado. Seu site oferece um serviço gratuito de artigos médicos, pelos quais o profissional
de saúde pagaria.
A Boehringer Ingelheim estruturou um departamento especificamente encarregado do diálogo
entre empresa e paciente e empresa e classe médica.
A Janssen-Cilag oferece uma linha 0800 e um espaço on-line no site, exclusivos para o relacionamento com os profissionais de saúde, por meio dos quais é possível solicitar estudos científicos,
solucionar dúvidas e relatar eventuais reações adversas dos pacientes. Os registros são repassados
internamente, chegando à matriz, nos Estados Unidos.
Na Pfizer, por meio de telefone, site e cartas, médicos de todo o Brasil têm acesso a artigos
científicos, tiram dúvidas sobre medicamentos e reportam à empresa possíveis reações adversas
dos produtos (veja mais informações na página 47).
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Em ações regulares ao longo do ano, a Biogen Idec faz divulgação de estudos clínicos para a mídia e
o público em geral, por meio de diversos canais de comunicação. A Novo Nordisk dissemina conceitos
e orientações sobre diabetes, entre outras áreas de sua atuação, visando despertar a população para
atitudes preventivas.
A Sanofi-Aventis promoveu educação científica sobre prevenção de patologias, entendimento
de estudos clínicos e uso responsável de medicamentos, em seminários com palestrantes de reconhecida notoriedade pública, que ganharam espaço na mídia.
A Zambon difundiu, por sua assessoria de imprensa, opiniões e posições da empresa sobre diversos temas na área de saúde e distribuiu seu Value Report de 2008 para os principais stakeholders,
contendo valores da empresa e resultados financeiros.
Em publicações institucionais e nos websites das associadas Interfarma, é comum encontrar
prestação de contas de ações de ISP e RSE. Seis companhias também publicam no Brasil seus
relatórios sociais. São elas: Eli Lilly, Merck, MSD, Daiichi-Sankyo, Janssen-Cilag e Roche. As três
últimas seguem o modelo da Global Reporting Initiative (GRI), considerado internacionalmente um
dos mais completos (veja mais informações na página 18).
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Em 2009, a Roche iniciou a construção de um portal (www.roche.com.br), com acesso a todos
os conteúdos de educação médica, produtos e serviços da indústria, além de artigos científicos.
Para o dia a dia dos profissionais de saúde, a empresa criou outro site (www.dialogoroche.com.br),
dedicado a oferecer conteúdo multimídia para ser usado durante a consulta, aulas de educação
continuada, entre outras facilidades. A companhia mantém ainda um grupo responsável pela análise
e aprovação de todas as peças de divulgação, médicas, científicas e de materiais de comunicação
produzidos por ela ou que contem com seu apoio.
A Sanofi-Aventis fez a manutenção de um portal (www.medicalservices.com.br), que oferece,
exclusivamente para médicos e profissionais de saúde, informações científicas, serviços e ferramentas, sem nenhum custo. Em 2009, teve 2 milhões de acessos.

Inovação em produção, logística, distribuição, negócios e produtos
A empresa busca de forma contínua a otimização de seus processos produtivos,
ao utilizar insumos aplicados, direta ou indiretamente, na produção.
As associadas Interfarma participantes deste relatório enumeraram formas inovadoras de utilização de energia, gerenciamento de resíduos no processo produtivo, economia e reaproveitamento
de água. Vários exemplos estão citados no capítulo de Responsabilidade Social Empresarial (veja a
partir da página 22).

A empresa investe na eficiência dos processos de logística e distribuição, a fim de
garantir a manutenção das características originais dos produtos no decorrer de todo
o processo de movimentação, armazenamento e distribuição.
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A área de vendas da AstraZeneca tem como critério obrigatório na escolha de fornecedores
boas práticas de distribuição. A legislação vigente também é seguida à risca, caso, por exemplo, de
armazenagem e transporte de alguns tipos de produtos para determinadas regiões do país, que
requerem contêineres e caminhões isotérmicos visando à correta manutenção de temperatura.
No fim de 2009, a Janssen-Cilag inaugurou uma plataforma tecnológica que possibilitou a conexão com pelo menos 25 mil farmácias de todo o país. Assim, permite a cada loja consultas sobre
condições de compra, realização de pedidos, escolha do melhor distribuidor e acompanhamento
on-line da logística na entrega, garantindo mais segurança no processo.
A Novartis investiu no layout da área de preparo de carga perecível, proporcionando mais eficiência ao processo e aumentando em 67% a capacidade de armazenagem de gelo reciclável na

A empresa busca continuamente o desenvolvimento de novos produtos,
com comprovado valor terapêutico adicional.
Ao longo de 2009, associadas Interfarma promoveram investigações clínicas no Brasil. Em geral, são
projetos globais, que incluem pesquisadores e pacientes brasileiros. Tais oportunidades colocam o profissional a par do know-how da pesquisa e permitem contato com um produto que não está no mercado do
país. E se ele vier a ser comercializado, o médico já terá opinião sobre o medicamento. Para o paciente, a
participação representa a possibilidade de acesso a uma alternativa terapêutica.
Por meio de parcerias com entidades de pesquisa locais e internacionais, a Abbott fomentou e
apoiou 16 estudos pelo país, principalmente nas seguintes especialidades: neurociência, oncologia,
infectologia, vascular e nutricional. Eles ocorreram nas diferentes áreas de atuação da companhia
(medicamentos, nutricionais, equipamentos diagnósticos e vasculares).
A Amgen conduziu no Brasil fases de desenvolvimento de 12 novos medicamentos de projetos
globais da empresa na área de oncologia. Foram envolvidos 1.400 pacientes e 245 instituições
públicas e privadas do país, especialmente hospitais.
A AstraZeneca promoveu 22 estudos globais, regionais e locais, distribuídos em quatro áreas
terapêuticas: 12 de oncologia, cinco de cardiovascular, dois de neurociência e três de respiratória.
Cem pacientes e seis profissionais participaram das pesquisas.
A Galderma realizou 13 estudos em dermatologia, sendo oito em medicamentos e cinco em
cosméticos, envolvendo 20 centros de pesquisa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Distrito Federal.
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fábrica. Essas mudanças reduziram significativamente o risco de ruptura na cadeia de distribuição
desses medicamentos em situações adversas.
A Roche fez diferentes abordagens na área logística que trouxeram inovações a seus processos. A
troca de plástico bolha por aparas de papelão nas caixas de distribuição de produtos gerou economia
de centenas de bobinas de plástico em 2009. Para manter o padrão de qualidade do serviço próprio
de entrega, foram realizados dois eventos de capacitação para 27 empresas. Outras 19 passaram por
auditoria, a fim de garantir o transporte em perfeitas condições, respeitando padrões de qualidade. A
adoção de um calendário de rotas melhorou o aproveitamento dos caminhões. A empresa também
passou a aplicar um selo de segurança nas embalagens de medicamentos de oncologia e hematologia,
que permite verificação de autenticidade por uma linha 0800 ou em site específico.
A Sanofi-Aventis ampliou seu depósito automatizado na fábrica de Suzano (SP), aumentando a
capacidade de armazenagem e usando novas tecnologias. O local conta com proteção automática
contra incêndio, fechamento com painéis isotérmicos climatizados, ar-condicionado que garante a
uniformidade de temperatura e da umidade e não carece de iluminação no interior. Assim, ainda
colaborou com o ambiente devido à queda no consumo de energia.
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A Merck iniciou estudos clínicos em artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A empresa também apoiou estudo desenhado e patrocinado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca),
órgão do Ministério da Saúde, sobre uso de uma substância em câncer de canal anal. A fase 1
contou com 21 pacientes e determinou a dose terapêutica para se avançar para a fase 2, na qual
foi avaliada a resposta ao tratamento em cerca de 23 pessoas.
A Servier promoveu nove estudos em psiquiatria, neurologia, cardiologia, reumatologia e
angiologia. Parte deles referiu-se a produtos novos e outros diziam respeito a recentes indicações para produtos já registrados. O Brasil ficou entre os cinco melhores países recrutadores na
maior parte das pesquisas, contribuindo de forma significativa para o andamento e a conclusão
dos trabalhos.
A Sanofi-Aventis planejou e executou grande volume de estudos clínicos e epidemiológicos. Ao
todo, eles abrangeram cerca de 150 centros médicos espalhados por todo o país.
A Shire realizou três estudos clínicos na área de genética médica. Dois eram relacionados à
síndrome de Hunter e, ao todo, envolveram seis centros de pesquisa brasileiros e mais de 60
pacientes. O terceiro, relativo à doença de Fabry, abarcou um núcleo e cerca de dez pacientes.

Estímulo ao consumo e prescrição responsáveis
A empresa possui programas estruturados e sistemáticos de educação,
voltados aos profissionais de saúde.
A AstraZeneca desenvolve um programa contínuo de educação para profissionais de saúde de
todo o país em diferentes linhas terapêuticas. Ciclos de palestras e eventos são realizados com o
objetivo de abordar as doenças e suas formas de tratamento, apresentar os últimos estudos científicos publicados e propiciar a interação por meio da discussão de casos clínicos.
A Bagó deu suporte à realização de congressos e seminários na área de saúde, buscando incentivar
e estimular a divulgação de novos procedimentos e descobertas importantes para a medicina.
A Daiichi-Sankyo fomentou palestras e aulas para médicos, com o propósito de apresentar
novos conhecimentos sobre hipertensão. Centenas de eventos foram realizados em 2009, em
cidades de norte a sul do Brasil.
A Genzyme promoveu, em 15 estados brasileiros, workshops para nutricionistas tendo em vista
pacientes em hemodiálise. O programa foi desenvolvido com o apoio da empresa pela equipe
de nutrição da Fundação Oswaldo Ramos (FOR) e da disciplina de nefrologia da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
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Aproximadamente 2,5 mil profissionais de saúde participam de programas educacionais apoiados
pela Janssen-Cilag todos os anos. Esses programas visam à educação médica contínua nas áreas terapêuticas de diferentes especialidades, aprimorando o atendimento em todo Brasil.
A Merck proporcionou cursos e workshops focados em esclerose múltipla para médicos. O projeto teve uma vertente específica para farmacêuticos, enfermeiros e assistentes sociais que lidam
com pacientes acometidos pela doença. Numa outra frente, a indústria promoveu atualizações em
endocrinologia e metabologia, com foco no hipotireoidismo, dirigidas a médicos residentes da área.
Desde 2007, a Novartis investe no desenvolvimento de centros de pesquisa nacionais, envolvendo hospitais e universidades de todo o país. Em 2009, foram beneficiados 17 centros.
Uma empresa especializada fez o treinamento completo de todos os processos que envolvem
o desenvolvimento de um estudo clínico, conceitos básicos utilizados, regulamentação nacional
e procedimentos operacionais. Como complemento, a Novartis intermediou o processo de
concessão aos centros participantes do selo de excelência na condução de estudos clínicos, pela
International Network for Treatment Cancer and Research (INCTR).
A unidade de diabetes da Novo Nordisk realiza, duas vezes a cada ano, atualizações e troca
de experiências sobre a doença para endocrinologistas, com a participação de especialistas nacionais e internacionais. Outra ação permanente é o Circuito Multidisciplinar de Atualização em
Hemofilia (Cimah), que envolve profissionais como fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros,
para discutir o atendimento integrado ao paciente.
A Pfizer criou uma ferramenta na web para promover encontros virtuais de médicos especialistas com profissionais da saúde, objetivando compartilhar conhecimento sobre doenças, diagnóstico
e tratamento. O projeto engloba encontros presenciais e envio de material informativo.
A Roche desenvolveu mais de 300 eventos em 2009, envolvendo reuniões presenciais e interação dos participantes, por meio de blogs, twitter e envio de mensagens via celular. A empresa
também ofereceu acesso a estudos de casos, contribuindo para ampliar e aprimorar o conhecimento sobre o diabetes. A divisão diagnóstica teve atividades em três ciclos de patologias: hepatite,
câncer e cardiopatias.
A Sanofi-Aventis implantou um programa para diminuir o índice de ocorrência de trombose em
hospitais e melhorar o atendimento ao paciente, com palestras e aulas para dezenas de médicos,
enfermeiros, farmacêuticos e administradores hospitalares. Complementou esse trabalho a elaboração de um banco de dados eletrônico, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP),
para gerar relatórios que permitem avaliar a evolução dos estabelecimentos. Em seis capitais e no
Distrito Federal, a companhia beneficiou 500 pesquisadores e profissionais de saúde, com cursos
sobre execução de estudos clínicos, metodologia científica, estatística, ética e regulamentações.
A Zambon contribuiu com a educação continuada da classe médica por meio de treinamentos
em dois simpósios, acesso a congressos, financiamento de publicações científicas e de sites. A
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empresa contratou profissionais terceirizados que palestraram para 8.100 médicos de todo o país
sobre diagnóstico e tratamento da cistite, osteoartrite e gripe H1N1.

A empresa possui programas de orientação e acompanhamento dos canais
de distribuição, a fim de garantir armazenagem, distribuição, comercialização
e dispensação adequadas de seus produtos.
A Bagó acompanhou o desenvolvimento de distribuidores em atividades relacionadas a estoque, preços e prazo de entrega dos produtos. Paralelamente, criou ferramentas para agilizar a
comunicação com esses parceiros (cerca de 10 mil) em todo o Brasil.
A Sanofi-Aventis financiou auditoria em centros de distribuição de medicamentos em todo o
país, considerando: eficiência dos processos, das instalações, cumprimento de normas regulatórias
e procedimentos de qualidade.

Respeito ao meio ambiente
Observar potenciais impactos produzidos ao meio ambiente e às comunidades
do entorno como consequência do processo produtivo.
As associadas Interfarma participantes deste relatório enumeraram dezenas de medidas
adotadas na cadeia produtiva para aumento de eficiência energética, reutilização de água, gerenciamento de resíduos, entre outros cuidados com o ambiente (veja a partir da página 22).

Desenvolver mecanismos que possibilitem o descarte adequado dos produtos após
a utilização pelos usuários, visando reduzir potencial impacto de contaminação.
A Abbott reciclou todos os resíduos eletrônicos de seus equipamentos diagnósticos, incluindo
pilhas, baterias e placas eletrônicas de glicosímetros.
Desde junho de 2008, a Janssen-Cilag vem diminuindo a emissão de gases de efeito estufa
(GEE), ao substituir a frota de veículos movidos a gasolina por automóveis flex e ao dar preferência
por abastecimento com álcool.
Por meio de uma central 0800, a Merck colocou à disposição dos pacientes portadores de esclerose múltipla um recipiente exclusivo para o descarte de seringas e agulhas, incluindo orientação
para solicitar a retirada por equipes especializadas em coleta de lixo hospitalar.
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A AstraZeneca possui um programa de conscientização ambiental para os colaboradores, com
treinamentos, concursos, palestras e materiais informativos. Em 2009, foram postadas na intranet
animações sobre uso consciente de papel, água e energia elétrica.
A GlaxoSmithKline utiliza os recursos obtidos com reciclagem de toneladas de papel, plástico,
vidro, papelão, metal e madeira, em todas as unidades, para conscientização ambiental de seus
funcionários. A renda de material enviado a empresas recicladoras é revertida para a Semana do
Meio Ambiente, quando ocorrem palestras e concursos para funcionários e familiares.
Em 2009, a Janssen-Cilag desenvolveu um programa interno para a consciência ambiental.
Houve visitas de funcionários das fábricas à central de reciclagem de resíduos e circulação de
informativos sobre o novo parque industrial, o qual promoveu redução significativa de impactos
ambientais (veja na página 25). Estendendo as iniciativas para públicos externos, a empresa recebeu
escolas e outras entidades interessadas em conhecer suas inovações em processos sustentáveis.
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Contribuir para a ampliação do nível de informação e conhecimento da sociedade
civil sobre o tema meio ambiente; os impactos causados pelo setor e as formas
individuais de contribuição para sua preservação.
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A soma do valor do Investimento Social Privado (ISP) apurada nesse relatório foi de 34,7 milhões de reais. Nem todas as participantes que aplicaram em ações sociais em 2009 declararam
a quantia investida. Isso permite afirmar que o total do ISP das associadas Interfarma, no ano, superou o montante obtido.
Mais de 28 milhões de reais saíram do caixa das indústrias. Outros cerca de 6 milhões
resultaram de renúncia fiscal, isto é, impostos devidos direcionados a projetos inscritos em leis de
incentivo, como as de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
dos estados, Rouanet, Esporte e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumcad). Apenas
11 indústrias (38% do grupo) afirmaram se valer da opção de renúncia. Outro ponto de destaque:
cerca de 3 milhões de reais do total declarado foram captados nas matrizes de quatro companhias, que optaram por destinar recursos para projetos desenvolvidos no Brasil.
Com relação à interferência das matrizes no ISP das filiais brasileiras, a maioria (59%) declarou
que a sede mundial não teve nenhuma relação com as decisões locais. Uma pequena parcela
(14%) informou que a matriz definiu a diretriz principal, mas que a filial brasileira a adaptou à realidade do país. Outras 7% indicaram pouca intervenção no ISP realizado no Brasil.
Ao todo, foram descritas 172 ações sociais, localizadas em 18 estados do país e no Distrito Federal.
Para algumas atividades, entretanto, as investidoras apontaram abrangência nacional. Isso indica que a
capilaridade do ISP das associadas Interfarma chega a alcançar todas as unidades da federação brasileira.
Ao longo de 2009, prevaleceram aplicações nas áreas de saúde (27%) e educação (17%).
Juntas, respondiam, portanto, por 44% de todo o ISP deste relatório e consistiram no destaque
da atuação das farmacêuticas aqui analisadas (veja mais informações na página 55). Em seguida,
ficaram cultura e artes (11%) e assistência social (10%).
A título de comparação, o Censo GIFE 2009-20101 revelou a concentração de investimentos
nas seguintes áreas temáticas entre seus associados: educação (82%), cultura e artes e formação
para o trabalho (ambos com 60%), seguidos por meio ambiente (58%). A área de saúde apareceu
em nono lugar.

Beneficiados e gestão interna
O conjunto do ISP favoreceu de forma constante e regular cerca de 2,6 milhões de pessoas,
de todas as regiões do país, em projetos e programas. São os chamados beneficiários diretos. Outras dezenas de milhões de brasileiros foram envolvidos ou atingidos indiretamente. Esses últimos
tomaram contato de forma pontual com produtos/eventos, ou, ainda, por intermédio de uma
pessoa capacitada pelas empresas, a qual lhes prestou assistência ou transmitiu conhecimento.
1 Publicação disponível em: www.gife.org.br/arquivos/publicacoes/22/Censo%20GIFE%20(baixa).pdf. Data de acesso: 11 out. 2010.
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Características principais

51

Indicadores de

isp

Doações de materiais em geral
Ao lado do recurso financeiro empregado pelas associadas Interfarma no social,
deve-se considerar uma série de mercadorias doadas que não puderam ser convertidas em espécie. Trata-se de toneladas de alimentos e milhares de itens –
como computadores, impressoras, livros, roupas e sapatos, além de resíduos destinados a reciclagem. Foram beneficiadas cooperativas, instituições filantrópicas e
comunidades em situação de emergência. Detalhes das doações encontram-se nas
fichas técnicas das participantes (veja a partir da página 80). Os principais montantes totais declarados aparecem na listagem abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

37,4 toneladas de alimentos;
5.460 unidades de brinquedos;
2.000 cartuchos de impressora;
1.100 cobertores;
558 computadores;
26 equipamentos hospitalares;
2.100 itens de higiene;
109.200 livros;
250 toneladas de material reciclável (principalmente papelão e plástico);
675.118 unidades de medicamentos*;
5.257 peças de roupas;
3.360 pares de sapatos;
1 veículo.

* Consideradas apenas doações para ações públicas emergenciais, como enchentes;
não foram contabilizadas amostras grátis.
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•
•
•
•
•

as instâncias que cuidam da gestão do ISP;
a concepção de projetos/programas;
a seleção de projetos/programas;
o monitoramento e a avaliação;
o voluntariado.

A pergunta sobre a incumbência da gestão das verbas para o social permitia combinar respostas.
A apuração simples de incidência mostra que foram mais marcadas (em ordem decrescente) as seguintes instâncias: alta gerência (14 opções), seguida em igual proporção (cinco opções cada) pelo
comitê multissetorial de responsabilidade social e diretoria de comunicação. Conclui-se, então,
que a decisão do investimento está no board da empresa, envolvendo a presidência, diretores de
responsabilidade social e de comunicação. O departamento de marketing também tem influência.
Financeiro e RH aparecem, embora com menos relevância.
A combinação de instâncias é a situação mais comum observada nas indústrias participantes na hora de
opinar sobre a destinação de verbas para projetos. A que prevalece é a alta gerência com o departamento
de comunicação. No entanto, em atuação autônoma, alta gerência fica muito além de todas as demais.
Quanto à concepção de projetos, as opções por terceiros (instituições não governamentais,
consultorias, pessoas físicas) lideraram as estatísticas, somando 41%, sendo 21% delas por apoio
a proposta direta feita pelos terceiros, 17% criados em parceria do terceiro com a empresa e 3%
em parceria com auxílio de consultoria. Em relação aos projetos concebidos internamente, 14%
das respondentes apontaram fazê-los apenas com as próprias equipes e 10% marcaram concepção
da companhia com consultoria externa.
Para selecionar apoiados, 41% das empresas investidoras afirmaram analisar projetos que são encaminhados por organizações. Em 31% dos casos ocorreu seleção por equipe interna, a qual buscou
iniciativas aptas a receber apoio. Em poucas ocasiões (4%) houve o chamado concurso de projetos.
No momento de monitorar, a maioria das empresas (27%) conduziu acompanhamento técnico. Sete (24%), entretanto, não tinham a prática do monitoramento. Seis (21%) optaram por
realizá-lo de forma parcial, e quatro (14%) faziam somente acompanhamento financeiro.
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Sobre a idade dos beneficiários diretos, apurou-se que a maior parcela (20%) tem entre 13 e
17 anos, seguida da faixa de jovens com 18 a 25 anos (18%) e da que vai de 26 a 60 anos (17%).
Em quarto lugar ficaram os pré-adolescentes, de 7 a 12 anos (15%). Somadas, as duas faixas predominantes indicam 38% de investimentos em adolescentes e jovens, o que aponta preocupação
das farmacêuticas com as novas gerações – especialmente se forem agregados os pré-adolescentes, levando o ISP de 7 a 25 anos à incidência de 53%.
Para detalhar o processo interno de gestão do investimento social, as indústrias também foram
questionadas sobre:
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Doze participantes deste relatório (41%) declararam ter utilizado mecanismos de avaliação em
2009. Outras sete companhias (24%) avaliaram alguns dos projetos apoiados ou executados. Seis
empresas (21%) ainda não conduziam tal processo.
No que diz respeito à prática de voluntariado, 14 associadas Interfarma (48%) responderam
manter programas no Brasil. Dessas, 13 (93%) investiram no financiamento das ações realizadas
por seus integrantes. A estimativa total de voluntários das 14 respondentes, em 2009, era de mais
de 1.750 pessoas. A solidariedade desses funcionários beneficiou, direta e indiretamente, cerca de
80 mil pessoas, em várias cidades do Brasil.
Em termos de impacto, a maioria das empresas declarou ter gerado soluções replicáveis em
outras comunidades, ou seja, entendem que, com seus projetos, ajudaram a criar ou a difundir
tecnologias sociais. As associadas Interfarma também listaram várias parcerias com o poder público,
o que dá margem à multiplicação de suas iniciativas locais em grande escala no país. Além disso,
projetos apoiados ou executados foram adotados por filiais no exterior.

Gráficos
1.

Como a matriz influenciou o ISP da filial brasileira em 2009?
59%

a matriz não teve qualquer relação com o ISP da filial brasileira

a matriz definiu a diretriz principal, mas a filial brasileira adaptou-a ao país

14%

10%

não respondeu

a matriz teve pouca relação com o ISP da filial brasileira
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7%

a matriz selecionou projetos criados no Brasil para receber investimento

3%

a matriz tinha vários projetos globais e a filial brasileira seguiu alguns deles ou todos

3%

a filial brasileira adotou ao menos um projeto idêntico ao da matriz,
mas definiu ações locais

3%

Em que área de atuação se enquadra a iniciativa?
27%

saúde

cultura e artes

formação para o trabalho

4%

defesa de direito

3%

outros

3%

esportes

3%

geração de trabalho e renda

3%
3%

17%

educação

assistência social

meio ambiente

11%
10%
6%

desenvolvimento comunitário

5%

acessibilidade

apoio à gestão do terceiro setor

4%

comunicações

Base: 172 ações sociais
3.

Qual a faixa etária dos beneficiários diretos da iniciativa?
20%

13 a 17

18%

18 a 25

26 a 60

17%

7 a 12

15%

acima de 60

12%

2a6

até 1

11%
7%

1%
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Que setores internos decidiram a destinação de recursos financeiros do ISP no Brasil?
14%

Alta gerência/Comitê diretivo/Diretoria

Comitê multissetorial de responsabilidade social ou equivalente

5%

Diretoria/Departamento de comunicação

5%

Diretoria de responsabilidade social ou equivalente

4%

Diretoria/Departamento de marketing

4%

Diretoria/Departamento de RH

3%

Diretoria/departamento financeiro/gestão

3%

Outros

5.

2%

Sobre a concepção dos projetos de investimento social privado da empresa:
31%

Não respondeu

21%

Proposta por terceiros

Empresa em parceria com terceiros sem auxílio de consultores

17%

Dentro da corporação sem auxílio de consultores

14%

Dentro da corporação com auxílio de consultores

Equipe externa de consultores contratada pela corporação

10%
4%
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Empresa em parceria com terceiros com auxílio de consultores

3%

A seleção dos projetos para financiamento/execução foi feita por meio de:
41%

Análise e aprovação na medida em que as organizações encaminharam os projetos delas

31%

Escolha por equipe interna

Não foram selecionados projetos para financiamento/execução

10%

Outros

7%

Não respondeu

7%

Realização de concursos de projetos

Encomendas de projetos específicos a terceiros

7.

4%
0%

Como a empresa monitorou os projetos financiados/executados?
27%

Principalmente acompanhamento técnico

24%

Não realizou monitoramento

Acompanhamento parcial

21%

Principalmente acompanhamento financeiro

14%

Não respondeu

14%
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A empresa realizou a avaliação dos projetos que financiou/executou?
41%

Sim

24%

Apenas alguns projetos

Não

21%

Não respondeu

9.

14%

A empresa investe em ações de voluntariado no Brasil?
52%

Não

48%

Sim

Não respondeu

0%

Destaques
As áreas de atuação do ISP têm definições estabelecidas pelo GIFE, as quais permitem classificar
as iniciativas realizadas ou apoiadas pelas empresas. São 12 tipos gerais: apoio à gestão de organizações do terceiro setor; assistência social; comunicações; cultura e artes; defesa de direitos; desenvolvimento comunitário; educação; esportes; formação para o trabalho; geração de trabalho e
renda; meio ambiente; saúde. Na pesquisa deste relatório, foi acrescentada o tema acessibilidade,
para contemplar a atenção às pessoas com deficiência.
Das 172 ações sociais descritas pelas associadas Interfarma, 46 estavam vinculadas à saúde —
27% do total. Em segundo lugar ficou educação, com 29 iniciativas ou 17%. A área de cultura
somou 19 projetos (11%) (veja mais informações na página 55).
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Os principais destaques estão listados a seguir em ordem alfabética, pelo nome das indústrias2.
Os projetos foram resumidos e podem ser conhecidos em pormenores nos relatórios das companhias, em seus sites na internet ou observados em breves descritivos nas fichas individuais no fim
desta publicação. Em seguida, estão compiladas as atividades do corpo voluntário.

Saúde

Bayer e Novartis se envolveram na campanha McDia Feliz, de combate ao câncer infantojuvenil, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald. A Bayer adquiriu 2 mil tíquetes do lanche – cuja renda é revertida
para a causa – apadrinhou três lojas e envolveu voluntários na ação. A Novartis comprou uma cota de mil
tíquetes e os doou para instituições, como a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid),
a Ação Solidária e o Abrigo Marly Cury e crianças moradoras de Paraisópolis, na capital paulista.
Desde 2004, a Novartis investe financeiramente em projetos da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca). Em 2009, o apoio voltou-se para uma série anual de concertos na Sala São
Paulo, na capital paulista, cuja renda de ingressos é revertida aos cuidados médicos de 1.100 crianças e
adolescentes com câncer, pertencentes a famílias de baixa renda, tratados por profissionais da entidade.
Em 2006, a Sanofi-Aventis passou a realizar, anualmente, workshops e exposições fotográficas,
em diferentes capitais brasileiras, para desmistificar o câncer de mama e estimular um tratamento
humanizado. Mais de 37 mil pessoas passaram pela mostra de 2009, promovida no Conjunto Nacional, em São Paulo (SP), onde houve lançamento da publicação De Peito Aberto, patrocinada pela
companhia, com depoimentos de médicos e de pacientes.

Humanização de tratamentos
A AstraZeneca financiou oficinas artísticas em hospitais de diferentes cidades, em que profissionais de dança, música, artes plásticas e teatro interagiram com 1.250 crianças de até 12 anos, a
maioria em tratamento contra o câncer, a fim de resgatar sua autoestima.
A Boehringer Ingelheim financiou atividades da Associação Arte Despertar em dois hospitais
paulistanos, além da produção de um livro sobre a trajetória de dez anos da entidade. Por meio
de música, contação de histórias e artes visuais, ela busca a inclusão sociocultural e a difusão de
conhecimentos para profissionais de saúde, seus pacientes e acompanhantes. O projeto contou
com participação de voluntários da empresa.
2 GE Healthcare e Janssen-Cilag pertencem a grandes conglomerados industriais, respectivamente GE do Brasil e Johnson & Johnson. Assim, as ações
listadas nesse relatório dizem respeito aos conglomerados, mas com participação efetiva das duas farmacêuticas. No caso da Janssen, o Projeto Arte de
Viver é de sua exclusiva responsabilidade.
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A GE Healthcare incentivou o treinamento de funcionários para atuarem como contadores de
histórias para crianças e adolescentes em tratamento quimioterápico em hospitais de Petrópolis
(RJ). A formação partiu de outros voluntários da empresa, que atuam nessa frente há anos. A iniciativa serviu de modelo para as filiais de México e Peru.
Todo papel reciclável da Lundbeck foi destinado a uma oficina de artes, inserida dentro do
Instituto Philippe Pinel, voltado a pessoas com transtornos mentais, na capital do Rio de Janeiro. Ali, eles produzem peças de artesanato e de arte, comercializadas pela oficina, com renda
revertida para a instituição. A empresa também confeccionou calendário com ilustrações criadas
pelos pacientes.
A Genzyme produziu livro e calendário da empresa com as criações artísticas de portadores de
deficiência mental da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Contagem (MG). A
instituição também contou com trabalho de voluntários (veja na página 75).
A Janssen-Cilag enviou mais de 3 mil kits, com pincéis, tintas e telas, a pacientes esquizofrênicos, internados em diversos hospitais do país. Estimulados por médicos, eles realizaram pinturas
e obras de literatura para participar de concurso anual da companhia, com premiação e publicação em livro. Além disso, o programa organizou tardes de pintura, reunindo esses pacientes,
tendo em vista que abordagens psicossociais de cunho artístico contribuem para a melhoria de
sua qualidade de vida.
Em 2009, Nycomed e Sanofi-Aventis ajudaram a ong Doutores da Alegria na manutenção de
visitas a mais de 100 mil crianças hospitalizadas. Além disso, Nycomed apoiou o Programa Palhaços
em Rede, que orienta grupos semelhantes no país. Sanofi investiu no Boas Misturas, para qualificar
pessoal de hospitais públicos, por meio de oficinas de troca de experiência entre os palhaços e
esses funcionários.
Desde 2004, a Sanofi-Aventis patrocina concertos de música erudita da Orquestra Limiar da Associação Paulista de Medicina (APM). Em 2009, seus jovens musicistas proporcionaram momentos
de descontração, cultura e lazer em hospitais públicos ou de caráter filantrópico, de dez cidades do
país, para cerca de 5 mil pessoas.

Investimento em infraestrutura e apoio
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A AstraZeneca investiu na ampliação e sofisticação das salas de diagnóstico para câncer e cardiologia do Hospital Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba (PR), beneficiando crianças de até
12 anos atendidas ali.
A Bagó bancou o projeto de restauro e digitalização de 350 livros do acervo de medicina do
Brasil, da biblioteca da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Entre eles, estavam 20 obras raras e
o Farmacopeia lusitana, de 1754. O trabalho teve início em 2009 e tinha previsão de término
em 2011.
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A Janssen-Cilag aplicou recursos em várias ONGs. Desde 2001, é mantenedora da Criança
Segura Brasil, que ajudou a fundar no país, focada na prevenção de acidentes, principal causa de
morte de crianças entre 1 e 14 anos. Em 2009, seu trabalho abrangeu 22 cidades. Na Associação
Saúde Criança (ASC), da capital fluminense, o aporte promoveu a saúde de mulheres e de meninas. A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar (Unibes), situada na capital paulista, beneficiou mulheres, crianças, adolescentes e jovens em várias áreas de saúde. O Núcleo de Estudos em Esporte
e Ortopedia (NEO), de São Paulo (SP), estudou o perfil do corredor brasileiro e apontou graves
problemas, como automedicação e ausência de supervisão técnica.
A Novartis firmou parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems), para o gerenciamento da Carreta da Saúde. Trata-se de um consultório móvel, cuja manutenção é coberta integralmente pela companhia. Em 2009, 3.260 pessoas, de 18 cidades do sudeste ao norte do país
passaram por exames gratuitos, receberam orientação sobre a doença e medicamentos. Cinquenta
pacientes foram diagnosticados.
Desde 2005, em parceria com a Associação Saúde Sem Limites (SSL), a Pfizer realiza ações
para melhorar a saúde de 5 mil índios da aldeia Pankararu, localizada no sertão de Pernambuco.
O projeto prevê o resgate e o desenvolvimento das tradições e da cultura indígenas para um
programa de saúde eficaz. Em 2009, além de manter a atenção com a saúde da comunidade,
atuar na formação de agentes indígenas e na capacitação de parteiras tradicionais, a população
jovem entrou em foco, com um trabalho educacional nas escolas da região sobre saúde sexual e
planejamento familiar.
A Sanofi-Aventis fez diferentes investimentos na temática de saúde. Seu programa mais expressivo é realizado desde 1999 e cria brinquedotecas em hospitais públicos de referência do Brasil.
A ação inclui: mobiliário exclusivo, computadores, aparelhos de som, tv e dvd, brinquedos, livros,
jogos educativos e de computador, pinturas com motivos infantis nas paredes e teto da internação
e um ludocarro (que permite realizar atividades no próprio leito). Desenvolvido integralmente pela
filial brasileira, tornou-se, em 2005, programa mundial do grupo Sanofi-Aventis. No Brasil, em
2009, a empresa construiu uma brinquedoteca no Hospital Regional da Asa Sul, em Brasília (DF);
doou um ludocarro ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André (SP); patrocinou o 3º Simpósio
de Brinquedoteca Hospitalar; e adquiriu brinquedos para espaço na Faculdade de Medicina do ABC
(SP). Estima-se um total de 50 mil bebês, crianças e adolescentes beneficiados no ano.
Na capital do Rio de Janeiro, a Sanofi participou da organização da mostra Epidemik, no Centro
Cultural da Ação da Cidadania. Junto a um acervo audiovisual histórico e jornalístico de grandes
epidemias mundiais, um videogame coletivo simulava o enfrentamento de crises epidêmicas. A
produção de conteúdo nacional foi realizada em parceria com a Fiocruz e o Instituto Butantan. A
exposição, com entrada gratuita, integrou as comemorações do Ano da França no Brasil e teve
vários apoiadores.
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A companhia realizou também doações para três hospitais: em Jaboatão dos Guararapes (PE),
o Hospital Memorial Guararapes recebeu dinheiro; em Campo Mourão (PR), a Santa Casa ganhou
equipamentos de monitoramento para a UTI; na capital paulista, a Santa Casa foi contemplada com
um automóvel. Já a Associação Pró-Criança Cardíaca, do Rio de Janeiro, obteve recursos para custear a operação cardíaca de criança de baixa renda. Essa iniciativa faz parte de um projeto interno,
em prática desde 2004, pelo qual, em cada aniversário de funcionário, a empresa custeia um cartão
de felicitações para ele e doa igual valor para a Associação.

Saúde sexual e planejamento familiar
Desde 1993, a Bayer desenvolve programa próprio sobre saúde sexual e reprodutiva. Em
instituições de ensino, os temas sexualidade e contracepção estão voltados para adolescentes. A
palestra de planejamento familiar atinge adultos de todas as faixas etárias. A que trata das fases da
vida da mulher direciona-se para as que têm mais de 30 anos. Há ainda capacitação para multiplicadores sobre planejamento familiar, desenvolvida em parceria com as secretarias de saúde. Em
2009, ocorreram 18 desses treinamentos, em cidades de Alagoas, Bahia, Paraná, São Paulo, além
de Distrito Federal, para cerca de 500 profissionais, entre médicos, auxiliares de enfermagem,
agentes comunitários de saúde e alguns professores de escolas públicas.
Em 2009, a Janssen-Cilag colaborou com cinco instituições que abordaram DSTs/Aids. A
Associação Saúde da Família (ASF) formou agentes comunitários nas capitais cearense e paulista.
A Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (Alia) conduziu projeto de prevenção na rede
pública de ensino. O Instituto Kaplan expandiu iniciativa da entidade. Na União de Núcleos Associação e Sociedades dos Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (Unas), de São Paulo (SP),
o apoio ocorreu por meio da ong United Way Brasil.
A MSD financiou programa do Rotary de Santos, no litoral paulista, para informar centenas de
jovens mulheres sobre doenças sexualmente transmissíveis em escolas públicas e particulares da
cidade. Em foco, estava sobretudo o vírus do papiloma humano (HPV), capaz de originar câncer
de colo de útero. A matriz da companhia deu cobertura a 75% do financiamento.
A Pfizer criou, em 2004, em parceria com o Instituto Kaplan, um trabalho para orientar jovens
sobre o impacto de uma gravidez, estimular a prática do sexo seguro e difundir o planejamento
familiar. Em 2007 ele foi inserido oficialmente no curso de biologia de todas as escolas estaduais
de São Paulo. A dinâmica inclui: capacitação de professores, dirigentes dos órgãos públicos de
ensino e líderes da comunidade atendida, e o jogo Vale Sonhar, desenvolvido para que os multiplicadores dêem continuidade com os alunos às atividades de educação. Em 2009, 3.578 escolas
foram beneficiadas.
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As associadas participantes do relatório investiram na realização de publicações.
• A Boehringer Ingelheim patrocinou a produção e a edição do livro de dez anos
da Associação Arte de Despertar. A instituição atua fortemente em projetos de
humanização hospitalar por meio de atividades arte educação.
• Com investimento da Nycomed e de outros parceiros, a Fundação Dorina Nowill para Cegos produziu nove títulos de livros em braille e em áudio. Foram publicados 1.188 exemplares, distribuídos em 66 entidades da capital paulista, que
beneficiam deficientes visuais.
• A Sanofi-Aventis patrocinou a publicação do livro Carlos Chagas: um cientista
do Brasil, produzido em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), em comemoração do centenário da descoberta da
doença de Chagas.

Ações sociais ligadas ao negócio
Algumas das iniciativas que as associadas Interfarma realizaram em 2009 em prol da comunidade favoreceram, direta ou indiretamente, possíveis consumidores de seus produtos. Visando à
transparência na catalogação dessas ações sociais, elas foram agrupadas em um bloco distinto nas
fichas técnicas das indústrias (veja a partir da página 80).

Apoio a associações de pacientes
Em 2009, a Abbott ofereceu conhecimento e recursos financeiros a 40 associações e grupos
de pacientes relacionados a seu campo de atuação. A Associação para Prevenção e Tratamento da
Aids (Apta), por exemplo, obteve apoio para a promoção do Prêmio Paulo Freire (veja na página
70) e para evento com a presença de educadores, profissionais de saúde e jovens de todo o país
em que se debateram soluções preventivas para a doença.
A AstraZeneca firmou parceria com a Associação Brasileira de Asmáticos (Abra) no preparo de
material informativo sobre a doença, por ocasião do Dia Mundial da Asma.
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A Boehringer Ingelheim destinou verbas para que a Associação Aliança pela Vida (Alivi) comprasse equipamento para fábrica de envase de água mineral em Mairiporã (SP), com o intuito de
empregar dezenas de portadores do HIV, de baixa renda, proporcionando geração de receita.
A Chiesi contribuiu para que a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e a Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta) continuassem a garantir locomoção, acesso a tratamentos
e a medicamentos para centenas de pacientes da capital paulista.
Em 2009, a Roche reviu seu cadastro de ONGs de pacientes e formalizou contratos de parceria
com 52. Com dez dessas, foram estabelecidas atividades de fortalecimento e de qualificação (veja
mais informações na página 67). Como resultado de tal processo foi organizado, por exemplo, o
1º Fórum de Pacientes sobre Políticas Públicas para Doenças Reumáticas, em Fortaleza (CE), em
parceria com a Associação Nacional dos Pacientes com Artrite Reumatoide (Anapar) e o Grupo de
Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará (Garce).
A Sanofi-Aventis investiu em diferentes organizações, com vistas a continuarem atuando em defesa dos interesses dos pacientes: a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela)
e a Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), ambas da capital paulista; e as unidades de Minas Gerais
e Rio Grande do Sul da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica (Arela).
A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (Abda) contou com suporte financeiro da Shire
para execução de suas atividades, participação de representantes brasileiros em congresso latinoamericano da doença (na Colômbia) e efetivação de um congresso semelhante no Rio de Janeiro.
A companhia também doou recursos para: a Associação Brasileira de Pacientes Portadores da Doença de Fabry e Familiares (Abraff), de Campinas (SP); a Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses (Acamu); e a Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose
do Estado do Rio de Janeiro (AMPSRJ).
Ao longo de 2009, a Zambon contribuiu para que a Associação Brasileira de Portadores de Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) mantivesse suas atividades de apoio e orientação a pacientes.

Apoio ao paciente em tratamento
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A Boehringer Ingelheim ajudou com recursos em dinheiro uma artista plástica, portadora da
doença de Parkinson, que conseguiu voltar a trabalhar ao se tratar com medicamento da empresa.
Ela é professora de artes na região onde mora e contribui para a disseminação da arte e da cultura
em sua comunidade.
A Genzyme manteve seu programa de estímulo a pacientes com doenças de depósitos lisossômicos – doenças de Gaucher, Fabry, Pompe e as mucopolissacaridoses – a desenvolverem seu lado
artístico (em desenhos, colagens, fotografias), contribuindo, assim, com a autoestima e a ressocialização dessas pessoas. Em 2009, a empresa comprou material de artes plásticas, divulgou concurso
das obras e fez impressão de cartões com os trabalhos.

A Genzyme doou medicamentos, por três meses, a dezenas de brasileiros, pacientes graves de
doenças de depósito lisossômico, que ainda não haviam conseguido reembolso do governo. Essa
iniciativa social de acesso é mantida pela Fundação Genzyme, dos Estados Unidos.
A MSD possui um programa mundial de doação de medicamento que evita a “cegueira do rio”, a
oncocercose. Em 2009, dez mil doses foram enviadas a regiões do Alto Amazonas, com distribuição
pelo Ministério da Saúde. ONGs locais contribuíram para a conscientização e educação das comunidades, explicando a importância de se tomar o medicamento uma vez ao ano para prevenir a doença.
Em parceria com laboratório privado, a Roche ofertou, gratuitamente, centenas de exames de
biologia molecular, que permitiram o diagnóstico da hepatite C. Em outra frente de prevenção,
promovida em 46 cidades brasileiras, mais de 100 mil pessoas puderam fazer testes gratuitos para
detectar a doença, com apoio de ONGs, médicos, profissionais de saúde e serviços públicos. A
companhia também doou testes de glicemia para campanha executada na capital paulista pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) e pela Federação Nacional de Associações e
Entidades de Diabetes (Fenad) (veja mais informações na página 67).
Além de aporte financeiro e de pessoal, a Sanofi-Aventis forneceu medicamentos, vacinas e materiais para as consultas gratuitas da Expedição Bandeira Científica, em Ivinhema (MS), organizada por
acadêmicos e estudantes da Universidade de São Paulo (USP).

Investimento em hospitais ou instituições de pesquisa
A Abbott destinou recursos para os hospitais da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)
e do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac), situados na capital paulista. Ambos
são referência na condução de tratamentos e atendimentos de saúde para crianças de famílias de baixa
renda de toda a América Latina. Os recursos subsidiaram cirurgias em diversas especialidades.
A Boehringer Ingelheim financiou a equipe de treinamento do hospital do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas de São Paulo (InCor), de São Paulo (SP), para capacitar profissionais da rede pública de saúde e das Unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento
a casos de infarto, com uso adequado do medicamento da empresa. Os cursos aconteceram em três
capitais: São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba (veja mais informações na página 38).
A Novo Nordisk destinou equipamentos para centros de estudos clínicos em seis cidades, que
realizavam pesquisas na área do diabetes e solicitaram esse apoio. O uso dos materiais e a investigação científica foram acompanhados pela empresa.
A Sanofi-Aventis apoiou a Expedição Bandeira Científica, em Ivinhema (MS), conduzida por
médicos e estudantes de medicina, odontologia, farmácia, nutrição, fisioterapia e agronomia da
USP. Entre as atividades, estavam atendimentos gratuitos e campanha de prevenção à dengue. No
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Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a empresa construiu o centro médicoambulatorial do serviço de endocrinologia e metabologia, além de doar equipamentos ligados a
diabetes, osteoporose e eletroneuromiografia.

Mobilização e conscientização em saúde

66

A Abbott participou de projetos pelos quais a Ação Comunitária, em parceria com o Instituto
Kaplan, capacitou seus educadores para tratar de maneira mais adequada questões de sexualidade,
prevenção e educação em HIV e DSTs, beneficiando 130 jovens de baixa renda da capital paulista.
A Bagó patrocinou corrida organizada pela Fundação do Câncer, com o objetivo de incentivar
a doação de medula óssea. O evento foi apoiado pelo Centro de Transplante de Medula Óssea
(Cemo) do Instituto Nacional de Câncer (Inca).
A tuberculose integrou a estratégia de mobilização da Eli Lilly. Por meio de parceria público-privada,
lançada em 2008 no Brasil e com duração prevista de quatro anos, a empresa mobilizou 18 parceiros
de diversos segmentos no combate à doença. Houve, então, treinamentos para profissionais de saúde,
agentes comunitários e ativistas, além esclarecimentos à comunidade. Abordando desafios, estratégias e
avanços, a Lilly realizou uma mesa-redonda, com dezenas de pesquisadores, no 3º Fórum Internacional
Sobre Tuberculose, no Rio de Janeiro (RJ). No Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose (24 de março),
a companhia homenageou agentes comunitários e enfermeiras do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS/Rocinha) e anunciou doação de recursos para o trabalho realizado por eles.
A Genzyme financiou campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) sobre detecção precoce e prevenção de doenças renais. Folhetos educativos foram distribuídos em mais de
quinhentos pontos de grandes centros urbanos; jornalistas receberam materiais de divulgação. A
empresa organizou ainda um jogo de futebol entre médicos e transplantados na atlética da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
A Merck promoveu atividades sobre os sinais e sintomas do hipotireoidismo, com palestras em
hospitais, nas capitais fluminense, mineira e cearense. Em São Paulo, houve um dia de alerta em
um shopping, com atendimento médico para cerca de quatrocentas pessoas. A empresa também
auxiliou a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) em ações de conscientização, que ocorreram em
pontos de grande circulação, por todo o Brasil.
Junto com a Associação do Diabetes Juvenil (ADJ) a Novo Nordisk disseminou em workshops
aspectos psicossociais do diabetes em jovens, apurados numa pesquisa global, denominada Dawn
Youth, realizada pela companhia. Em 14 de novembro, dia mundial da doença, a empresa promoveu uma corrida na Cidade Universitária da capital paulista. Mais de 2 mil pessoas participaram e
ganharam material informativo (veja mais informações na página 39).
Com apoio da Pfizer, a ong Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) contribuiu para a discussão do
fumo em ambientes fechados de uso coletivo no país, incluindo a lei antifumo no Estado de São Paulo.

Fortalecimento de ONGs
Subsidiados pela Merck, membros de ONGs voltadas à esclerose múltipla participaram de cursos
de formação do Instituto Gestão para Organizações Não Governamentais (Gesc), ministrados por profissionais da Associação dos MBAs da Fundação Instituto de Administração (Fia) da USP, em São Paulo.
A Roche liderou discussões e reflexões de representantes de ONGs de pacientes, sobre o
papel dos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Saúde, formas de participação para a defesa
dos interesses referentes a várias patologias, e encaminhamento de articulações no processo de
votação de propostas. A empresa investiu ainda na capacitação de líderes das ONGs, visando qualificar e fortalecer atuação deles à frente das instituições.

Educação
Investimento em atividades de educação e formação intelectual
Desde 2006, a Abbott apoia a manutenção de três programas da Ação Comunitária, em São
Paulo (SP) – Primeiras Letras, Crê-Ser e Preparação para o Trabalho. Eles proporcionam a crianças
e adolescentes formação educacional e cidadã no contraturno escolar. Em 2009, a empresa financiou nove turmas. Quinze voluntários palestraram sobre carreira.
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Em campanha sobre o fumo passivo, lançada em parceria com Instituto Nacional de Câncer (Inca), o
material informativo foi trabalhado em 11 estados e teve inserção em 57 veículos de comunicação.
A Roche incentivou quatro grandes campanhas. Em parceria com a Associação Brasileira de
Hematologia e Hemoterapia (ABHH) e seis sociedades médicas, informou a população sobre os
sintomas do linfoma (quinto tipo de câncer em incidência no mundo). Para prevenção ao câncer de
intestino, apoiou iniciativa da Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer de Intestino (Abrapreci)
e pela Associação Brasileira do Câncer (ABCâncer), em lugares públicos de oito capitais, incluindo
um desfile do Carnaval carioca. Em outubro, mês de mobilização contra o câncer de mama, fez
uso de redes sociais para alertar sobre os diferentes tipos da doença e a importância da mamografia. Em parceria com a Rádio Bandeirantes, de São Paulo (SP), auxiliou na produção de programas
especiais sobre diabetes (veja mais informações na página 64).
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) contou com a Sanofi-Aventis na difusão
de dados sobre grupos de risco e consequências causadas pelas arritmias. Com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), a empresa foi correalizadora de um programa, pelo qual dezenas de pacientes e familiares puderam tirar dúvidas sobre
a doença e o seu tratamento, com equipes de saúde multidisciplinares. Esses espaços de diálogo
foram estruturados em três hospitais da região Sul do país.
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A Bayer é o único laboratório farmacêutico e a única companhia europeia a integrar, desde
2002, o grupo de empresas e entidades que patrocinam, de forma permanente, o Canal Futura. A
emissora, ligada à Fundação Roberto Marinho, mantém programação exclusivamente voltada para
a educação. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros assistam ao Futura com regularidade.
A Creche Lar Jane Suzana, entidade de Taboão da Serra (SP), recebe contribuição mensal da
Boehringer Ingelheim desde 2000. Centenas de crianças de 0 a 6 anos foram beneficiadas em
2009. Todos são filhos de trabalhadores da região que não têm condições de pagar creche. A
companhia também doou móveis e equipamentos de informática para a instituição.
A Daiichi-Sankyo auxilia financeiramente a Associação Comunitária Monte Azul desde 2002, em
São Paulo (SP). Em 2009, 1.420 crianças, adolescentes e jovens participaram de diversos projetos
de educação, saúde, cultura e geração de renda.
Desde 2007, a Galderma também investe no Programa Crê-Ser, da Ação Comunitária. Em
2009, viabalizou a participação de 28 crianças e jovens de Itapecerica da Serra (SP) e Embu (SP). A
empresa também forneceu cestas básicas a 25 famílias ligadas ao Centro de Convivência, Aprendizagem, Reabilitação e Trabalho (CCART), de Hortolândia (SP), que educa pessoas com deficiência
intelectual e as capacita para o mercado de trabalho.
A GE Healthcare apoia organizações com diferentes trabalhos na área de educação. No Institute
of Internacional Education, arca, desde 2006, com a bolsa-auxílio de estudantes de engenharia e
administração, que contam com um voluntário da empresa atuando como seu mentor na vida acadêmica. No Instituto Fernand Braudel, a empresa patrocina, desde 2002, os Círculos de Leitura,
realizados em São Bernardo (SP) e São Paulo (SP), para jovens de escolas públicas e com participação de voluntários da companhia, estimulando a prática da leitura.
Em São Paulo (SP), a Janssen-Cilag auxiliou: o Centro de Profissionalização de Adolescentes
Padre Bello – instituição que cuida da qualificação profissional de jovens; a Fundação Gol de Letra – em projeto educacional para crianças e adolescentes no contraturno escolar; e a Fundação
Julita – que provê educação infantil complementar e para o trabalho. Em São José dos Campos
(SP), a companhia investiu na Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas), que atende a alunos
de 7 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social; participou da manutenção da Fundação
Escola de Enfermagem R. W. Johnson – fundada pelo grupo Johnson & Johnson em 1976 – a qual
forma dezenas de técnicos em enfermagem por ano, além de oferecer cursos de especialização.
Na capital baiana, financiou atividades de arte-educação do Centro de Referência Integral de
Adolescentes (Cria).
A Merck contribui, desde 2008, com a Associação Civil Capoeira Cidadã, a qual promove
inclusão social em Cidade de Deus e região, no Rio de Janeiro (RJ). Em 2009, 80 crianças e adolescentes aprenderam capoeira e produção de artesanato típico dessa arte. O Instituto Brasileiro
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) recebeu da empresa recursos para seus projetos
de capacitação e inclusão social e para realizar o documentário B1, que aborda a inclusão de por-
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tadores de deficiência por meio da trajetória de Antonio Tenório, deficiente visual tetracampeão
paraolímpico de judô.
A Novartis financiou três instituições da capital paulista: a Arco Associação Beneficente, que
desenvolve programas para crianças e adolescentes do Jardim Ângela, bairro de alta vulnerabilidade social da cidade; a Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos
Transplantados do Coração (ACTC), que ajuda crianças e adolescentes com doença cardíaca a
se desenvolver no ambiente escolar; e a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down
(Adid), no projeto de educação profissional de jovens com síndrome de Down – dois deles foram
contratados pela Novartis em 2009 (veja mais informações na página 75).
A Nycomed patrocinou a produção do EcoPrático, programa exibido pela tv Cultura, da
Fundação Padre Anchieta, de São Paulo. O conteúdo abordava questões de meio ambiente e
sustentabilidade, em visitas a famílias brasileiras, que eram convidadas a rever hábitos de seu
dia a dia.
A Pfizer fez aportes em diferentes frentes. Desde 2005, investe na ong Ação Forte, criada por
seus funcionários em Campinas (SP) e que oferece cursos preparatórios para o primeiro emprego
a adolescentes. Ao final, eles montam uma empresa júnior, que os ajuda a entender o sistema
econômico e sua influência nos negócios. Em 2009, formaram-se 18 alunos; desde o início da
iniciativa, somam-se 168 adolescentes beneficiados. Suas famílias também participam, por meio de
oficinas de geração de renda.
Outro projeto apoiado pela Pfizer é conduzido pela Associação Cidade Escola Aprendiz, que
faz a articulação de uma rede no entorno de quatro casas de apoio à criança com câncer na capital
paulista. Os pequenos pacientes e seus familiares – que são abrigados nessas casas durante longos
períodos de tratamento – participam de dinâmicas, para melhor aceitação da doença, e de oficinas
de produção artesanal. Em 2009, 260 pessoas foram beneficiadas. O corpo voluntário também se
engajou nessas ações.
Desde 2002, a Pfizer aplica recursos no Projeto Cabra Escola, do Movimento de Organização
Comunitária (MOC), realizado em quatro cidades do semiárido da Bahia. Cada família de pequenos agricultores que tira seus filhos das lavouras e os mantém frequentando a escola faz cursos,
recebe visitas técnicas e uma carta de crédito para viabilizar a criação de cabras. Só em 2009, cem
famílias foram capacitadas, e 350 crianças, mantidas na escola.
Ao lado da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Sanofi-Aventis realizou duas exposições educativas na Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma delas sobre o
mosquito da dengue e seu controle. A outra, chamada de Vias do Coração, trazia detalhes sobre
o órgão e a prevenção de doenças cardiovasculares. Essa última também foi levada ao Centro
de Convenções da Bahia, em Salvador (BA). Os eventos receberam mais de 33 mil visitantes.
Em 2009, a empresa ainda beneficiou com educação 270 crianças e adolescentes da Fundação
Gol de Letra.
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Adoção de escolas e ações voltadas para o ensino formal
A Abbott patrocinou apresentação teatral sobre a importância da água, encenada em duas escolas municipais de ensino fundamental do Rio de Janeiro (RJ), beneficiando 1.200 adolescentes.
Cada um recebeu livro sobre conservação de recursos hídricos.
A GE Healthcare investe desde 2005, em treinamentos da ong Inmed Brasil, para professores e
orientadores da rede pública de ensino em Francisco Morato (SP) e na capital paulista. O programa
permite aos participantes desenvolver em sala de aula, com seus alunos, novas técnicas de leitura,
escrita e em áreas da matemática. Voluntários da empresa promoveram workshops.
Desde 2003, a GlaxoSmithKline patrocina encenações gratuitas em escolas públicas municipais
do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e Sesi. Criadas para a empresa por uma trupe teatral, as peças abordam conteúdo preventivo sobre DSTs e HIV, afeto nas relações, sexualidade, gravidez na

Prêmios e concursos para comunidade acadêmica 
e atividades no Terceiro Setor
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Em 2009, as associadas Interfarma financiaram concursos e premiações voltados para
a comunidade acadêmica e para o público envolvido em ações de cunho filantrópico.
Esses eventos costumam ocorrer anualmente, ajudando a fomentar estudos e a reconhecer empreendimentos sociais. A seguir, alguns destaques.
• Prêmio ABC de Publicação Científica: realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), com patrocínio da Sanofi-Aventis, faz distinção aos melhores trabalhos científicos na área de cardiologia no Brasil, publicados na revista Arquivos
Brasileiros de Cardiologia.
• Prêmio Autossustentabilidade: iniciativa da Eli Lilly, que consiste em apoiar com recursos financeiros projetos de organizações sem fins lucrativos, indicados por colaboradores da empresa. São selecionados aqueles que gerem ou auxiliem a independência
econômica da instituição, colaborando com sua sustentabilidade.
• Prêmio Bayer Jovem Farmacêutico: em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), reconhece novos talentos da área farmacêutica,
homenageando estudantes de graduação e jovens profissionais de todo o Brasil, por
trabalhos científicos inovadores.
• Prêmio Criança Segura - Prevenindo Acidentes com Crianças e Adolescentes no Trânsito: realizado pela ong Criança Segura, identificou ações e projetos com foco em prevenção de acidentes de trânsito. Foram reconhecidas duas categorias: uma voltada para

educadores e outra para organizações sociais e/ou comunitárias. A organização foi criada
no Brasil pelo grupo Johnson & Johnson, ao qual pertence a Janssen-Cilag.
• Prêmio Inovação Medical Services: com o objetivo de dar visibilidade a iniciativas que
representem uma contribuição para saúde pública, a Sanofi-Aventis premia projetos acadêmicos (monografias, dissertações, teses e pesquisas) neste setor, além de ações concretas implementadas, ou em fase de implementação, por profissionais de saúde.
• Prêmio Paulo Freire: em parceria com a Associação para Prevenção e Tratamento da
Aids (Apta), a Abbott valoriza o trabalho de professores – de educação infantil, ensino
fundamental e médio – de todo o país. São reconhecidas as dez melhores iniciativas que
contribuam para o acesso à cidadania.
• Concurso Cultural Arte de Viver: dentro do programa de mesmo nome, promovido
pela Janssen-Cilag, ocorre uma seleção anual das melhores obras de pintura e literatura,
produzidas por pessoas hospitalizadas com esquizofrenia. As três primeiras recebem prêmios, e as cem mais votadas pelo júri são publicadas nos livros do projeto.
• Concurso de Talentos: apoiada pela Pfizer, a Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, situada na capital paulista, promove atividades para estimular a criatividade dos seus 105
moradores. Foram reconhecidos trabalhos de artes plásticas, literatura, produção digital,
artesanato, música e fotografia. Os vencedores fizeram viagem ao santuário de Nossa
Senhora Aparecida, com acompanhamento de voluntários da empresa.
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adolescência e assuntos correlatos. A plateia, formada por adolescentes, recebe material didático.
Em 2009, 814 professores participaram de capacitações (que ocorrem antes das apresentações)
e 7.608 alunos viram os espetáculos. Em sete anos, somam-se mais de 106 mil expectadores e
participação voluntária, em logística, de 970 funcionários.
Em outra parceria com a Secretaria de Educação e a Firjan, a GlaxoSmithKline criou, em 2009, um
projeto com atividades interativas e lúdicas sobre higiene pessoal, saúde, educação ambiental e alimentar em quatro escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro (RJ). Foram beneficiadas 600 crianças
e adolescentes. Professores, pais e líderes comunitários também participaram de capacitações.
Desde 1993, a Janssen-Cilag patrocina programa da Inmed Brasil de educação para a saúde em
escolas municipais e estaduais de 13 estados do país. Estavam em foco dicas de higiene (com destaque para tratamento de verminoses) e cuidados com a saúde bucal. Pais, funcionários das escolas e
agentes comunitários foram orientados quanto ao plantio de hortas, meio ambiente e autoestima.
Em escolas públicas de Jacareí (SP) e São José dos Campos (SP), a Janssen financiou projeto do
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Instituto Rã-bugio, sobre a mata atlântica, pelo qual alunos de escolas públicas percorriam trilhas
em reserva ambiental, enquanto recebiam informações de educadores.
Com investimento da Merck, profissionais do Sesi e da Firjan realizaram oficinas na Escola Municipal
Vitor Meireles, no Rio de Janeiro (RJ), que congrega cerca de 130 portadores de deficiência física e/
ou mental. O projeto foi elaborado pela companhia com a direção da escola, em 2005. Com teatro,
origami, mosaico e produção de papel machê, educadores estimulam o desenvolvimento psicomotor
dos alunos no contraturno escolar. Professores fazem cursos complementares aos sábados – de Libras,
por exemplo.
Com a Inmed Brasil, a MSD aplicou recursos em um programa de educação alimentar realizado
em Uberlândia (MG). Cerca de 1.500 pessoas, entre crianças, pais e professores, receberam aulas
e material didático, com o intuito de melhorar sua qualidade de vida. Em parceria com o Instituto
Criança é Vida, a companhia mantém, desde 1995, um programa realizado em São Paulo (SP),
Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que fornece noções de saúde e de higiene a centenas de crianças,
famílias e professores, por meio de treinamentos, cartilhas, atividades lúdicas e palestras de voluntários da empresa. Só em 2009 foram beneficiadas mais de 27 mil pessoas. Junto com a Câmara
Americana de Comércio (Amcham), a MSD promoveu, em 2009, a conscientização de mais de 9
mil alunos sobre direitos de propriedade intelectual e pirataria. Foram abrangidas escolas públicas e
privadas de cinco cidades (São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Campinas e Brasília).
Uma parceria da Pfizer com a Diretoria de Ensino da Região Sul de Guarulhos (SP) gerou, desde 2000, um programa de educação ambiental em escolas estaduais, que contabilizou mais de 72
mil crianças beneficiadas até 2009. Professores passam por capacitação específica, que os habilita
a tratar a questão da preservação do meio ambiente. Cada classe elabora trabalhos artísticos livremente – esculturas, apresentações de teatro, dança ou leitura de textos. No fim de cada ano, os
melhores projetos se apresentam em evento de encerramento.
A Roche abriu as portas da fábrica, na capital do Rio de Janeiro, para 75 alunos da quarta série
da Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches, no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de
junho). Anualmente, funcionários realizam palestras e mostram aos estudantes áreas como a de
processamento de resíduos e a unidade de tratamento de efluentes. As três melhores redações
elaboradas pelos alunos sobre a visita ambiental receberam prêmios.
Outras ações ligadas à educação foram promovidas por funcionários voluntários das farmacêuticas (veja a partir da página 74).

Cultura
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A Abbott investiu na Fundação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). O valor
foi revertido para as atividades anuais da orquestra e manutenção de cursos de educação, que
introduzem o universo da música clássica a jovens de áreas sociais vulneráveis da capital paulista.

Demais áreas temáticas
Áreas temáticas de investimento como assistência social, formação para o trabalho, desenvolvimento comunitário, meio ambiente e esportes também receberam recursos das associadas
Interfarma, embora com menos prevalência no conjunto total do ISP de 2009 (veja na página 55).
Alguns exemplos estão elencados a seguir.
A Eli Lilly realizou o Prêmio Autossustentabilidade, para financiar projetos que auxiliassem a
independência financeira de ONGs, indicadas por colaboradores da companhia. Os vencedores
foram: Instituto Felipe De Lyon, que pleiteou equipamentos para fabricação de tijolos por jovens
e adultos, em Planaltina (GO); a Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, de Florianópolis (SC), visando profissionalizar a estrutura de produção de fraldas da entidade; o Centro
de Prevenção Intervenção Psicoses, de Porto Alegre (RS), que criou uma oficina de mosaico para
reintegração social de seus beneficiários; e a ong Alquimia, da capital paulista, com projeto de melhoria para a oficina de tecelagem da instituição.
A Janssen-Cilag investiu no Projeto Pomar Urbano, na capital paulista, que recupera e preserva
áreas degradadas nas margens do rio Pinheiros. A empresa também apoiou a Rede Cata Sampa,
formada por 15 cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, com a missão de
ampliar e organizar práticas de economia solidária dessas organizações.
Em 2009, cerca de 120 instituições sociais, em diversos estados do país, receberam aportes
financeiros da Novartis. Entre elas, organizações com projetos nas áreas de saúde, cultura, educação e pesquisa, que beneficiaram milhares de brasileiros.
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A Novartis é patrocinadora ouro do Mozarteum Brasileiro, uma das associações culturais mais
respeitadas do país, na organização e promoção de espetáculos de música clássica. O montante
doado em 2009 destinou-se à manutenção das ações educativas da entidade.
A Nycomed fez diversos investimentos na temática cultural em 2009. Ajudou a trazer para o Brasil a
companhia europeia de dança Mummenschanz, que fez dois espetáculos apoiados pela empresa, com
preços acessíveis para a população. Com o mesmo propósito, patrocinou uma apresentação da peça
Sinatra – o homem e a música, sobre a vida de Frank Sinatra. Financiou ainda dois shows com artistas da
música instrumental brasileira e americana, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A Série Concertos Internacionais proporcionou acesso a espetáculos com renomados intérpretes do cenário artístico
internacional. A empresa também apoiou o desfile da escola de samba paulistana Pérola Negra.
Em comemoração do Ano da França no Brasil, a Sanofi-Aventis fez doações em dinheiro para eventos culturais, históricos, educacionais e sociais, visando à promoção da cultura. A companhia também
patrocina, desde 2004, projeto da Orquestra Limiar da APM, formada por jovens musicistas. Em 2009,
um público estimado de 5 mil pessoas, de dez cidades do país, assistiram a 19 concertos de música erudita da orquestra em hospitais públicos ou de caráter filantrópico (veja mais informações na página 60).
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A Nycomed patrocinou o Campeonato Mundial de Laser 4.7, evento realizado pelo Búzios Vela
Clube, no Rio de Janeiro, com o apoio da Confederação Brasileira da Vela e Motor. Participaram
148 barcos, conduzidos por jovens velejadores.
A Pfizer investiu na ampliação do Projeto Tear, realizado desde 2003 pela Associação Cornélia
Vlieg, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos (SP). Sua proposta é que, por meio de oficinas
terapêuticas e profissionalizantes, portadores de esquizofrenia, depressão e quadros de ansiedade
recuperem relações pessoais e também gerem renda.
A Roche realiza, desde 2000, o Programa Vizinho Legal, em comunidades do entorno de suas
sedes. Em 2009, no bairro paulistano do Jaguaré, cinco escolas públicas, além de instituições sociais
locais eram parceiras, em atividades nas áreas da cultura, esporte, saúde, família e comunidade,
beneficiando centenas de pessoas, de diferentes faixas etárias. Em Jacarepaguá, na capital fluminense, o intuito foi preparação para ingresso ou melhoraria de condição no mercado de trabalho, em
áreas próximas ao bairro. A escolha de cursos baseou-se em um estudo técnico socioeconômico,
que identificou o potencial de absorção de mão de obra qualificada. A Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), parceira do programa, entregou certificados a 120 pessoas que
participaram das capacitações.
A Servier assumiu cota de patrocínio na 4ª Regata Richards de Veleiros Clássicos, realizada no
Iate Clube Armação de Búzios. Esse evento náutico fez parte das comemorações do Ano da França no Brasil e contou com velejadores do grupo Conservatoire Maritime du Havre. Ao todo, 29
embarcações, bastante diferentes entre si, velejaram em águas brasileiras.

Voluntariado
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Quase metade das farmacêuticas participantes deste relatório (48%) citou a realização de
ações voluntárias do seu corpo funcional em 2009. Nesses eventos, os funcionários arrecadaram itens, promoveram benefícios para comunidades ou se engajaram pessoalmente em
atividades de instituições filantrópicas ou concebidas nas próprias companhias. A seguir, os
principais destaques.
Na Abbott,15 funcionários deram palestras para jovens beneficiados pela Ação Comunitária.
Os temas discutidos foram: mercado de trabalho, postura em entrevista de emprego e escolhas
para o futuro.
No Natal, 75 voluntários da Bagó doaram roupas e brinquedos para 30 crianças, de 2 a 6
anos, que vivem no Lar de Daniel, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ). Lanches, decoração e
apresentação de um grupo musical foram providenciados pela empresa para a promoção de uma
festa natalina.
Um grupo de 30 colaboradores da Bayer participou das atividades da Campanha McDia Feliz,
em três lanchonetes da capital paulista. Os voluntários recepcionaram os clientes e ajudaram na
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venda de camisetas. Nessa data específica, o valor arrecado da venda do sanduíche Big Mac é revertido em benefício de crianças com câncer.
Cerca de 15 voluntários da Boehringer Ingelheim desenvolveram atividades lúdicas (contação
de histórias, canto, desenho etc.) em parceria com a Associação Arte de Despertar, apoiada pela
empresa. A entidade conduz um projeto de humanização em saúde na Santa Casa e no InCor, em
São Paulo (SP). Outro grupo de funcionários deu palestras e distribuiu materiais informativos sobre
planejamento familiar e métodos contraceptivos em escolas e empresas de todo o país.
A ong Junior Achievement Brasil contou com a colaboração de 50 voluntários da Eli Lilly na
realização de um programa de permanência de alunos em duas escolas da capital paulista. Eles
auxiliaram cerca de 600 estudantes concluintes do ensino fundamental a refletir sobre as vantagens
de continuarem os estudos e de planejarem suas carreiras.
A Associação GE Volunteers, criada no país em 1997, administra o ISP da empresa, que se
concretiza com o empenho de milhares de funcionários voluntários. Em 2009, apoiou ONGs, nas
quais os funcionários contribuíram para a formação e a orientação de estudantes, bem como para a
construção de casas emergenciais. Entre os projetos próprios do corpo voluntário estão: contação
de histórias em hospitais de Petrópolis (RJ) e aulas de inglês em quatro ONGs de Campinas (SP).
Dez funcionários da Genzyme arrecadaram recursos para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de Contagem (MG). Eles também atuaram voluntariamente em eventos médicos e na diretoria da instituição.
Na GlaxoSmithKline, 63 funcionários ajudaram nas ações do projeto desenvolvido pela empresa, em parceria com a Companhia de Teatro Preventivo, a Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro e a Firjan. As peças, encenadas em escolas municipais cariocas, esclareceram milhares de
alunos e professores sobre Aids e DSTs (veja mais informações na página 70).
Voluntários da Janssen-Cilag participaram da First Robotics Competition – campeonato mundial de robótica, realizado em São José dos Campos (SP); colaboraram com as atividades da ong
Junior Achievement Brasil (em escolas da capital paulista) e da United Way Brasil (em associações
da periferia paulistana).
A Apae de Cotia (SP) recebeu apoio de dez funcionários da Merck. As atividades incluíram suporte administrativo (organização do arquivo de documentação), melhorias nas instalações (construção de horta) e auxílio no atendimento a crianças e jovens com necessidades especiais.
O Instituto Criança é Vida preparou 30 voluntários da MSD para dar apoio ao seu programa
de promoção à saúde em escolas públicas do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Santos (SP). Em
várias atividades, crianças, famílias e educadores receberam dicas de saúde e higiene.
Na Novartis, voluntários adotaram colaboradores com necessidades especiais para que se desenvolvessem dentro do ambiente de trabalho. Dois jovens com síndrome de Down foram contratados pela empresa em 2009, após passarem pelo programa de capacitação da Associação para
o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) (veja mais informações na página 68).
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A Novo Nordisk criou um programa para ser realizado uma vez por mês, às sextas-feiras, durante o qual mais de 20 voluntários promoveram atividades lúdicas e educativas para 70 crianças,
de 2 a 12 anos, do abrigo Lar do Caminho, situado em Juquitiba (SP).
Os voluntários da Pfizer realizaram diferentes ações. Em parceria com a Associação Viva e Deixe Viver, atuaram como contadores de histórias uma vez por semana em hospitais e casas de apoio
a pacientes. Eles também participaram da organização de uma festa, no Instituto de Infectologia
Emílio Ribas (SP), em benefício de cerca de 700 crianças.
Em outra campanha, os voluntários contribuíram com a montagem de cestas de alimentos para aproximadamente 1.500 famílias do Jardim Felicidade, em São Paulo (SP). Arrecadaram ainda perto de mil
brinquedos, que a Pfizer duplicou e distribuiu para 11 instituições. Em ação semelhante, a empresa dobrou
as doações mensais de funcionários para entidades beneficentes, e o recurso foi revertido em alimentos e
artigos de higiene. Em 2009, 70 entidades filantrópicas receberam 35 toneladas de alimentos.
Focando na formação de crianças e jovens, funcionários da fábrica de Campinas (SP) fundaram a ong
Ação Forte, que oferece a adolescentes cursos de preparação para o primeiro emprego. Em Itapevi (SP),
112 estudantes da Escola Estadual Eliza de Oliveira Ribeiro participaram de outro projeto, pelo qual tiveram aulas de informática com voluntários, nas dependências da Pfizer. Os funcionários arrecadaram 660
livros, que foram doados para essa instituição de ensino, revitalizada pela companhia (veja na página 69).
Na Roche, o programa de voluntariado envolve os colaboradores nas ações sociais da empresa.
A maioria das atividades ocorreu no âmbito do Programa Vizinho Legal, que tem como meta promover impactos positivos em prol do desenvolvimento das comunidades do entorno da companhia (veja na página 73).
Com apoio de 50 voluntários, a Sanofi-Aventis realizou dois eventos na cidade de São Paulo
para crianças com câncer e problemas cardíacos e seus familiares, internadas em hospitais onde a
empresa mantém brinquedotecas. Em outra ação do programa de voluntariado, 200 funcionários
compraram presentes de Natal para crianças internadas no Hospital Infantil Darcy Vargas (SP).
Além disso, oito colaboradores participaram de atendimento básico de saúde gratuito em Ivinhema
(MS), projeto para o qual a Sanofi-Aventis doou medicamentos, vacinas e valores em dinheiro.

Calendário de mobilizações no ano
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A Eli Lilly tem seu Dia Mundial de Voluntariado, quando propõe a doação de uma jornada de
trabalho dos funcionários para causas sociais. Em 2009, envolveram-se 700 voluntários em 26 cidades, distribuídas por 14 estados brasileiros. Eles doaram sangue, visitaram entidades filantrópicas
e limparam áreas verdes. As ações beneficiaram 48 instituições.
Ao redor do mundo, a GE dedica uma semana específica ao trabalho voluntário. No Brasil, a companhia estimulou a realização de reparos na infraestrutura de instituições sociais e escolas. Além disso,
os funcionários promoveram palestras sobre carreira, brincadeiras, gincanas e contação de histórias.

Doações de agasalhos

As associadas Interfarma se engajaram na arrecadação de roupas e cobertores
para auxiliar nas campanhas de inverno.
• A Abbott angariou 550 peças, encaminhadas às mobilizações dos governos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.
• Na Genzyme, todas as doações foram levadas para o Núcleo Assistencial Anita
Briza, em São Paulo (SP).
• A GlaxoSmithKline destinou centenas de peças de roupas para a Defesa Civil
de Santa Catarina, após as intensas chuvas na região. Na empresa, também houve
coleta brinquedos entregues a entidades filantrópicas.
• Na Novo Nordisk, 70 funcionários arrecadaram, em duas cidades, dezenas de
peças de roupa e cobertores para campanha do governo do estado de São Paulo,
em prol de organizações sociais.
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A GlaxoSmithKline dedica um dia ao trabalho voluntário pelo mundo afora. Em 2009, a unidade
Brasil buscou envolver diretores e gerentes da América Latina e Caribe, alocados no país. Cerca de
dez colaboradores participaram de oficinas para crianças e idosos da comunidade da Rocinha, no
Rio de Janeiro. O foco das atividades foi o combate à dengue. Houve exibição de filmes e produção
de objetos, a partir de materiais recicláveis.
A Merck realiza uma vez por ano uma ação dedicada à comunidade do entorno do parque
industrial da empresa, localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os trabalhos acontecem na
Escola Municipal Vitor Meireles. Em 2009, 40 voluntários beneficiaram mais de 2 mil pessoas com
exames de saúde preventiva e higiene bucal, oficinas de nutrição e apresentações culturais.
A MSD criou, em 1997, uma ação de conscientização voltada para o rio Atibaia. Em 2009, 30
voluntários, em parceria com ONGs, ajudaram a orientar um público de mais de 3 mil pessoas,
que foram conferir, numa praça de Sousas, distrito de Campinas (SP), apresentações, exposições e
uma limpeza simbólica do rio. A ação teve ainda distribuição de mudas de árvore nativa e medição
de taxas de glicemia e pressão arterial.
A Novartis dedica sua data de aniversário a uma iniciativa global de voluntariado. Em 2009,
integrou 250 voluntários em melhorias nas instalações de entidades nas cidades de Resende (RJ),
Taboão da Serra (SP) e São Paulo (SP). Os colaboradores também se empenharam em atividades
lúdicas com beneficiários de ONGs.
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Considerações finais

Mobilizar as associadas que ainda não desenvolveram ações de RSE e ISP, por terem entrado recentemente no mercado brasileiro.
2	Auxiliar as companhias que atuam socialmente, mas que podem elevar sua parcela de investimento humano e financeiro em RSE e ISP.
3 Ampliar o controle sobre a produção de resíduos e o uso de fontes de energia renovável,
utilizando as experiências já relatadas e buscando novas soluções em toda a cadeia produtiva.
4 Aumentar a propagação da boa conduta socioambiental entre os fornecedores, priorizando
a contratação dos que comprovem seu cuidado com a vida no planeta.
5 Nas ações de ISP, adotar com mais regularidade processos de monitoramento e de avaliação de programas e projetos apoiados e/ou executados.
6 Ampliar a distribuição das iniciativas para o bem da comunidade externa, tendo em vista
que a capilaridade do ISP das associadas Interfarma alcança rincões em todo o território
nacional, mas ainda se concentra no eixo Rio-São Paulo.
7 Avaliar a possibilidade de direcionar maior volume de recursos pela via da renúncia fiscal a
ações de cunho filantrópico.
8 Incentivar a produção de relatórios de atividades sociais e de sustentabilidade entre as
associadas no Brasil, ainda que predomine a prática de publicação de informações apenas
em nível global.
9 Procurar captar mais recursos nas matrizes que colocam à disposição grants para investimento internacional, com vistas ao fomento de mais projetos sociais no país.
10 Continuar a contribuir para o desenvolvimento de soluções criativas no âmbito da responsabilidade corporativa visando à sustentabilidade.
1
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O Relatório Interfarma de Responsabilidade Social 2010 | ano base 2009 consiste num esforço de entendimento da responsabilidade corporativa de 29 indústrias farmacêuticas associadas
à Interfarma.
A reunião de informações sobre práticas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Indicadores
de Sustentabilidade do Setor Farmacêutico Brasileiro (FarmaSustentável) e ações de Investimento Social
Privado (ISP) suscitou reflexões dentro das empresas e no pensamento coletivo do Grupo de Responsabilidade Social das Associadas Interfarma, antes mesmo da finalização das primeiras estatísticas.
Realizações das companhias estão expressas nas várias páginas dessa publicação. Mas o trabalho não se extingue com ela. Ao contrário, este é só o primeiro passo de uma jornada em que se
pretende promover, nos próximos anos, troca de experiências, desenvolvimento de novas ações,
parcerias e realização de iniciativas conjuntas.
Como é intrínseco a toda pesquisa, houve limitações ao longo da execução desse levantamento.
Muitos dados não estavam disponíveis. Lacunas se abriram, e afloraram dificuldades. Por isso, o Grupo julgou necessário documentar também aqui uma listagem de principais desafios e oportunidades.
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Fichas técnicas
das indústrias

Nome comercial no Brasil: Abbott do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1937
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 1.300
Nome da matriz: Abbott Laboratories
Ano de fundação: 1888
Cidade da sede: Abbott Park, EUA
Número de funcionários no mundo: 90.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social

Coletor de água pluvial – economia de 10% no consumo de água potável por meio da utilização da água da chuva na manutenção,
limpeza geral e irrigação de jardins na sede em São Paulo (SP).
Reciclagem – além de realizar a coleta seletiva em todas as suas instalações e de enviar para reciclagem, a empresa recicla de
forma adequada todos os resíduos eletrônicos de seus equipamentos diagnósticos, incluindo pilhas, baterias e placas eletrônicas
de glicosímetros.
Sítio de compostagem – transformação de 85% do lixo orgânico gerado pela fábrica no Rio de Janeiro em adubo, distribuído
posteriormente de forma gratuita a dezenas de moradores do bairro de Jacarepaguá, que o utilizam em seus jardins como fertilizante natural.

Ações sociais
Ação Comunitária do Brasil – apoio à manutenção dos três programas da ong em São Paulo (SP) – Primeiras Letras, Crê-ser e
Preparação para o Trabalho – que, em três anos, apoiaram 460 jovens, dos quais 28% foram contratados pelas empresas parceiras
do programa, inclusive a Abbott. Quinze voluntários da empresa proferiram palestra sobre carreira aos beneficiados.
Campanha do Agasalho – realizada na empresa em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ), angariou 550 peças doadas às mobilizações dos governos estaduais.
Doação em materiais – destinação ao Núcleo Assistencial Irmão Alfredo (creche Naia), à Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), à Ação Comunitária do Brasil e ao Comitê para Democratização da Informática (CDI-RJ) de dezenas de brinquedos,
livros, material escolar, cartuchos de impressora e equipamentos de informática, após campanhas de coleta na empresa.
Núcleo Assistencial Irmão Alfredo (Naia) – realização de pintura para salas de aula e doação de 90 brinquedos para a entidade
em São Paulo (SP).
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) – patrocínio à manutenção da orquestra em São Paulo (SP), beneficiando
músicos e todos que dela podem usufruir. Realização de um curso de introdução à música clássica ministrado por seus integrantes
para dezenas de crianças de 5 a 8 anos que vivem em locais de risco na cidade.
Teatro Planeta Água em Cena – patrocínio a peça de teatro sobre a importância da água, encenada em duas escolas municipais de ensino
fundamental do Rio de Janeiro (RJ), e distribuição aos alunos de centenas de exemplares de livro sobre o assunto.
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•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tinham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para redução da emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água e para aumento da eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.
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Ações sociais ligadas ao negócio
Ação Comunitária do Brasil – apoio à condução dos projetos Prevenção em Ação e Aprendendo a Viver, pelos quais a entidade em
São Paulo (SP), em parceria com o Instituto Kaplan, capacitou seus educadores para que tratem de maneira mais adequada questões
de sexualidade e prevenção e educação em HIV e DSTs, beneficiando 130 jovens de baixa renda da zona sul da capital.
Apoio a projetos de organizações do terceiro setor – contribuições para apoiar e manter as atividades de diferentes instituições,
seguindo os princípios da Política de Relacionamento Institucional com a Comunidade, norteados por quatro diretrizes de apoio e
em sinergia com os quatro pilares globais de Cidadania Corporativa da Abbott: Inovando Para o Futuro; Aumentando o Acesso;
Protegendo Pacientes e Consumidores; e Protegendo o Meio Ambiente.
Associação para Prevenção e Tratamento da Aids (Apta) – patrocínio ao evento Educaids, realizado pela instituição, com a presença de
educadores, profissionais de saúde e jovens de todo o país para debater soluções para a prevenção da doença.
Associação para Prevenção e Tratamento da Aids (Apta) – patrocínio ao Prêmio Paulo Freire, premiação organizada pela instituição, que reconhece anualmente os dez melhores professores de educação infantil, ensinos fundamental e médio do Brasil.
Hospitais da AACD e do Graacc – investimento nos dois hospitais-referência situados em São Paulo (SP), que conduzem tratamentos e realizam atendimentos de saúde para pacientes de baixa renda de toda a América Latina. O aporte financeiro foi usado na
realização de cirurgias em diversas especialidades atendidas pelas respectivas instituições.
Depto. de Comunicação e Responsabilidade Social | tel.: (11) 5536-7493 | comunicacao.vr@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br | www.abbott.com/citizenship
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Nome comercial no Brasil: Amgen Brasil Biofarmacêutica Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 2009
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 8
Nome da matriz: Amgen Inc
Ano de fundação: 1980
Cidade da sede: Thousand Oaks, EUA
Número de funcionários no mundo: 17.000

Indicador de responsabilidade social*
•	Adesão ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, proteção
do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas.
* Como a empresa entrou recentemente no mercado brasileiro, não havia colocado em prática sua estratégia de responsabilidade social referente ao
período de apuração deste relatório.
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Depto. de Diretoria Médica | tel.: (11) 3568-2006 | mariano.janiszewski@amgen.com | www.amgen.com
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Nome comercial no Brasil: Astellas Farma Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 2009
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 59
Nome da matriz: Astellas Farma Brasil Importação e
Distribuição de Medicamentos Ltda.
Ano de fundação: 2005
Cidade da sede: Tóquio, Japão
Número de funcionários no mundo: 14.000

Indicadores de responsabilidade social*
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

* Como a empresa entrou recentemente no mercado brasileiro, as estratégias de responsabilidade social referente ao período de apuração deste
relatório ainda não haviam sido implementadas.

Depto. de Recursos Humanos | tel.: (11) 3027-4570 | rh@br.astellas.com | www.astellasfarma.com
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Nome comercial no Brasil: AstraZeneca do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1999
Sede no Brasil: Cotia (SP)
Número de funcionários no Brasil: 1.122
Nome da matriz: AstraZeneca
Ano de fundação: 1999
Cidade da sede: Suécia e Londres
Número de funcionários no mundo: 62.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social

Contratação de fornecedores com boa conduta socioambiental – exigência de procedimentos das empresas contratadas (transporte, embalagem e matéria-prima, por exemplo) para garantir processos seguros e socialmente responsáveis.
Otimização de processos produtivos – adoção e treinamento na filosofia Lean, cujos métodos de controle resultaram em redução
de espera nas linhas de produção, queda no tempo de lavagem de máquinas e diminuição do desperdício de materiais.
Processos de logística e distribuição – exigência, pela área de vendas, de boas práticas de distribuição pelos fornecedores, garantindo correta armazenagem, transporte e comercialização de produtos pelo país, de acordo com a legislação.
Programa de conscientização ambiental – treinamentos, concursos e folhetos para colaboradores, a fim de estimular atitudes conscientes no uso do papel, energia elétrica e água, bem como de incentivar as compras conscientes na empresa.
Sistema de gestão ambiental – controle de geração de resíduos, de emissão de poluentes e de consumo de água e energia. Adoção
de medidas como reutilização, reciclagem, troca do óleo BPF por GLP na caldeira da fábrica e uma auditoria anual.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Comunicação – envio à imprensa de dados sobre doenças, novos tratamentos e estudos clínicos; realização de workshop para jornalistas no sentido de divulgar pesquisa sobre câncer de próstata, apoiada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).
Cursos de educação continuada para farmacêuticos – atualização científica para dezenas de farmacêuticos com temas como gestão
hospitalar, uso racional da anestesia, farmacovigilância e prevenção de acidentes biológicos.
Diálogo com a classe médica – evento de divulgação de informações médicas para profissionais de saúde da área respiratória em
lançamento de produto para asma; palestra sobre comunicação com o paciente e envio gratuito de artigos médicos.
Governança e transparência – aplicação do código internacional PharmaCode, que rege o relacionamento com médicos e público
leigo, prevê validação, por especialistas, de dados científicos antes da veiculação e conta com versão atualizada anualmente.
Parceiros comerciais – treinamento de fornecedores e de responsáveis em hospitais visando a melhoria de processos de uso e
manutenção de equipamentos, além de capacitação dos profissionais de licitação para aperfeiçoamento de negociações.
Programas de conscientização sobre doenças – apoio e divulgação à imprensa de pesquisa sobre câncer de próstata; palestras
para jornalistas sobre endometriose; palestras e folhetos para pacientes de câncer de mama com foco na melhoria da autoestima.
Treinamento de speakers – aperfeiçoamento da comunicação e do conhecimento científico dos funcionários multiplicadores do
Programa de Educação Continuada, o qual atualiza profissionais de saúde com novos estudos e discussão de casos.
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•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente têm boa conduta socioambiental;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para a redução de emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, geração de resíduos sólidos e consumo de água e aumento da eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.
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Ações sociais
AstraZeneca Viva a Cultura! – oficinas artísticas em hospitais de diferentes cidades, em que profissionais de dança, música, artes
plásticas e teatro interagem com crianças, a maioria em tratamento contra o câncer, a fim de humanizar o atendimento.
Hospital Infanto-Juvenil Pequeno Príncipe – patrocínio do projeto de ampliação e sofisticação das salas de diagnóstico para câncer
e cardiologia, beneficiando milhares de crianças atendidas diariamente pela instituição.

Ação social ligada ao negócio
Associação Brasileira de Asmáticos (Abra) – parceria com a instituição representativa de pacientes no preparo de material informativo sobre a doença, por ocasião do Dia Mundial da Asma, e divulgação, pela empresa, dos dados a veículos de comunicação.
Depto. de Comunicação Corporativa | tel.: (11) 3737-1200 | brczcomunicacaocorporativa@astrazaneta.com
www.astrazaneca.com.br

86

Nome comercial no Brasil: Laboratórios Bagó do Brasil S.A.
Ano de início da operação no Brasil: 2001
Sede no Brasil: Rio de Janeiro (RJ)
Número de funcionários no Brasil: 150
Nome da matriz: Laboratórios Bagó S.A.
Ano de fundação: 1934
Cidade da sede: Buenos Aires, Argentina
Número de funcionários no mundo: 4.800

Indicadores e práticas de responsabilidade social

Acompanhamento de distribuidores parceiros – desenvolvimento de ferramentas para agilizar a comunicação entre empresa e milhares de
distribuidores, cujas atividades de estoque, preços e prazo de entrega de produtos são regularmente monitoradas.
Parceria com fornecedores de papel ecologicamente corretos – aquisição de materiais comercializados por empresas certificadas
e responsáveis quanto ao meio ambiente.
Projeto Água é Vida – economia de cerca de 1.300 litros de água por semana por meio de tubulação que leva a água quente do
destilador, que seria descartada, de volta para a cisterna do prédio, permitindo sua reutilização.

Prática corporativa ligada ao setor
Apoio a congressos – suporte a eventos científicos de entidades de profissionais de saúde, como congressos e seminários, buscando incentivar e estimular esse tipo de prática, assim como a divulgação de novos procedimentos e descobertas importantes
para a medicina.

Ações sociais
Fundação do Câncer – patrocínio à 1a Corrida e Caminhada Com Você, Pela Vida – Doe Medula Óssea, organizada pela Fundação,
com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para a importância da doação de medula óssea. Apoio: Centro de Transplante de
Medula Óssea (Cemo) do Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – projeto de restauração e digitalização, de 2009 a 2011, de 350 livros do acervo de medicina
do Brasil da biblioteca da entidade, entre eles vinte obras raras, incluindo o Farmacopeia lusitana, de 1754.
Natal Solidário – festa de Natal feita por 75 voluntários para dezenas de crianças do Lar de Daniel, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ), com
roupas e brinquedos doados pelos funcionários, e lanches, decoração e apresentação musical, pela empresa.
Presidência | tel.: (21) 2159-2628 | dteixeira@bago.com.br | www.bago.com.br
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•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para a redução do consumo de água.
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Nome comercial no Brasil: Bayer S.A.
(divisão Bayer Schering Pharma)
Ano de início da operação no Brasil: 2007
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 890
Nome da matriz: Bayer
Ano de fundação: 1863
Cidade da sede: Berlim, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 38.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Contribuição para preservar a biodiversidade por meio de políticas específicas, projeto(s) de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e para a redução da emissão de
CO2 e de outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Ações sociais
Canal Futura – manutenção de emissora ligada à Fundação Roberto Marinho, com programação voltada para a educação de crianças,
jovens, adultos, educadores, trabalhadores e microempresários, beneficiando milhões de pessoas.
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) – participação no McDia Feliz, por meio da compra de 2 mil
tíquetes para funcionários, cujo valor foi revertido para a entidade de combate ao câncer, e da atuação, na data, de 30 voluntários
em três lojas da rede em São Paulo (SP).
Multiplicadores do Programa de Atenção e Orientação à Saúde Sexual e Reprodutiva – 18 treinamentos para centenas de profissionais das
Secretarias de Saúde da rede pública, visando capacitá-los a prestar atendimento em planejamento familiar.
Prêmio Bayer Jovem Farmacêutico – reconhecimento, em dinheiro, para trabalhos científicos inovadores de universitários e recém-formados
na área da saúde. Parceiro: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Apoio: USP e Unifesp.
Depto. de Comunicação & Relações Públicas | tel.: (11) 5694-5166 | paulo.pereira@bayerhealthcare.com
www.bayerscheringpharma.com.br
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Nome comercial no Brasil: Biogen Idec Brasil Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 2008
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 32
Nome da matriz: Biogen Idec Inc
Ano de fundação: 2003
Cidade da sede: Weston, EUA
Número de funcionários no mundo: 4.750

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Novas sugestões e ideias – canal pelo qual os funcionários, não importando o nível hierárquico, podem sugerir melhorias na empresa a seu superior, que as transmite ao comitê de diretoria. Áreas de vendas e RH já implementaram mudanças.

Comunicação/Relações Públicas – divulgação contínua da empresa, da marca, de seus produtos e estudos clínicos para mídia e
público-alvo dos medicamentos, por meio de diversos canais de comunicação.
Depto. de Marketing | tel.: (11) 3568-3400 | rhbrasil@biogenidec.com | www.biogenidec.com.br
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Prática corporativa ligada ao setor
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Nome comercial no Brasil: Boehringer Ingelheim do Brasil
Química e Farmacêutica Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1956
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 1.048
Nome da matriz: Boehringer Ingelheim
Ano de fundação: 1885
Cidade da sede: Ingelheim, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 41.300

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projeto(s) de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética, redução da emissão de CO2 e de
outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Conectar — formação de seis meses para dezenas de portadores de necessidades atuantes na empresa, a fim de qualificá-los para o
ambiente de trabalho. Parceiro: Instituto Pró-Cidadania de Desenvolvimento e Capacitação para Pessoas Especiais (IPCPE).

Práticas corporativas ligadas ao setor
Departamento de Inteligência dos Negócios — estruturação desse canal de diálogo entre empresa e paciente e empresa e classe
médica, que monitora críticas e elogios, esclarece sobre posologia e faz pesquisa de mercado e desenvolvimento.
Departamento Market Access and Pricing and Outcomes Research (Mapor) – estruturação da área designada a negociar com o
governo, a fim de que adquira e inclua medicamentos da empresa na rede pública, elevando, assim, o acesso da população a alguns
tratamentos (infarto, acidente vascular etc.).
Pacto AVC – capacitação de centenas médicos, enfermeiros e estudantes de medicina, de dez cidades, em atendimento emergencial
adequado a pacientes com acidente vascular cerebral, visando diminuir riscos de sequelas e óbitos, além de orientação de uso de
medicamento indicado para esse caso.

Ações sociais
Associação Arte Despertar – patrocínio de livro sobre dez anos da Associação Arte Despertar, em São Paulo (SP), que usa artes,
cultura e educação em atividades de humanização em hospitais e comunidades, beneficiando milhares de pessoas.
Associação Arte Despertar – apoio a ações com música, artes e contação de histórias, realizadas por integrantes da entidade e
voluntários da empresa, para dezenas de pacientes, familiares e profissionais, na Santa Casa e no InCor, em São Paulo (SP).
Creche Lar Jane Suzana – contribuição mensal para a entidade de Taboão da Serra (SP), para a manutenção do atendimento diário
a centenas de crianças de baixa renda da região, além de doação de móveis e equipamentos de informática.
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Doação em materiais – destinação, a associações sem fins lucrativos, creches e prefeituras na Grande São Paulo, de dezenas
de brinquedos, computadores, notebooks, impressoras, TVs, videocassetes, eletrodomésticos, materiais de escritório, além de
roupas e alimentos.
Planejar – programa de palestras de funcionários e distribuição de materiais informativos sobre planejamento familiar e métodos
contraceptivos em escolas e empresas de todo o país.

Apoio a artista plástica portadora da doença de Parkinson – doação para compra de materiais para oficina de artes em comunidade no Rio de Janeiro (RJ), ministrada pela artista. Ela conseguiu voltar a trabalhar ao se tratar com o remédio da empresa.
Associação Aliança pela Vida (Alivi) – doação destinada à compra de equipamento para fábrica de envase de água mineral em Mairiporã (SP), que empregará dezenas de portadores do HIV de baixa renda, moradores da unidade, gerando-lhes receita.
Doação em materiais – destinação, a associações de pacientes, centros de pesquisa médica e prefeituras da Grande São Paulo,
de dezenas de computadores, notebooks, impressoras, monitores, projetores e TVs, além de equipamentos hospitalares e medicamentos.
InCor – apoio ao projeto Treinamento Integrado em Medicina de Emergência (Time), do hospital em São Paulo (SP), que treinou
centenas de profissionais de saúde da rede pública de três cidades no atendimento a infarto e no uso adequado do medicamento
da empresa.
Depto. de Relações Institucionais | tel.: (11) 4949-4700 | comunicacaori.sao@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer.com.br
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Ações sociais ligadas ao negócio

91

Nome comercial no Brasil: Chiesi Farmacêutica Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1976
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 300
Nome da matriz: Chiesi Farmaceutic S.P.A
Ano de fundação: 1935
Cidade da sede: Parma, Itália
Número de funcionários no mundo: 2.800

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes interessadas (cliente
direto/indireto);
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para a redução de emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, geração de resíduos sólidos e consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Coleta seletiva de lixo no escritório central – quinzenalmente uma empresa terceirizada se encarrega de recolher o material
separado pelos colaboradores.
Programa Primeiro Emprego – convênio, em São Paulo (SP) e Santana de Parnaíba (SP), com o Programa Jovem Cidadão, do
estado de São Paulo, voltado a conceder, nas empresas, o primeiro emprego a dezenas de jovens de baixa renda.

Prática corporativa ligada ao setor
Descarte responsável – destinação adequada de recicláveis e coleta de materiais contaminados ou infectantes na fábrica.

Ação social
Doação em materiais – destinação de uma impressora para projeto social.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) – contribuição para que a entidade continue a garantir a centenas de pacientes em São Paulo (SP) a locomoção, os tratamentos e os medicamentos.
Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta) – contribuição para que a entidade continue a garantir a centenas de pacientes em
São Paulo (SP) a locomoção, os tratamentos e os medicamentos.
Depto. de Recursos Humanos | tel.: (11) 3095-2300 | rh@chiesi.com.br | www.chiesi.com.br
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Nome comercial no Brasil: Daiichi-Sankyo Brasil
Farmacêutica Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1962
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 324
Nome da matriz: Daiichi-Sankyo Co. LTD.
Ano de fundação: 1899
Cidade da sede: Tóquio, Japão
Número de funcionários no mundo: 28.895

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Publicação regular no Brasil de balanço/relatório social, com informações sobre suas ações sociais e ambientais;
•	Envolvimento, pela empresa, no processo de elaboração do balanço/relatório social, de pelo menos quatro das partes
interessadas (comunidade, público interno, consumidores, fornecedores, governo e sociedade em geral);
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Diretha – centenas de palestras e aulas para milhares de médicos sobre novos estudos na área de cardiologia (especificamente a
hipertensão), ministradas por especialistas convidados em mais de 180 cidades do país.

Ações sociais
Associação Comunitária Monte Azul – contribuição mensal para manutenção das ações da entidade, que beneficia, em São Paulo
(SP), centenas de crianças e jovens em áreas como educação, saúde, cultura e geração de renda, incluindo alimentação.
Fundação Adib Jatene (FAJ) – doação única à entidade, que apoia as atividades do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC),
em benefício de centenas de pacientes com doenças cardiovasculares.
Depto. Núcleo de Interações Humanas | tel.: (11) 5186-4500 | responsabilidadesocial@daiichisankyo.com.br
www.daiichisankyo.com.br
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Prática corporativa ligada ao setor
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Nome comercial no Brasil: Eli Lilly do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1944
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 595
Nome da matriz: Eli Lilly and Company
Ano de fundação: 1876
Cidade da sede: Indianápolis, EUA
Número de funcionários no mundo: 37.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Publicação no Brasil balanço/relatório social, com informações sobre suas ações sociais e ambientais;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para redução de emissão de co2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, de geração de resíduos sólidos e do consumo de água e para aumento da eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Prática corporativa ligada ao setor
Parceria Lilly contra a Tuberculose Multirresistente – treinamento de dezenas de profissionais de saúde de hospitais no controle
da doença e homenagem a agentes comunitários e enfermeiras do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs/Rocinha, RJ),
que contribuíram para combater a enfermidade na região.

Ações sociais
Dia Mundial do Servir – maratona de voluntariado, com 700 funcionários atuando em 26 cidades de 14 estados, em benefício de
milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos de 48 instituições sociais. Entre outros, houve doação de sangue, conscientização
ambiental, limpeza de reservas e praias e recreação infantil.
Doação em materiais – destinação de 5 mil livros para a Biblioteca Becei Paraisópolis e a Biblioteca Crescer, em São Paulo (SP).
Junior Achievement Brasil – atuação de 50 funcionários voluntários no programa Vantagens de Permanecer na Escola, pelo qual interagem e estimulam alunos concluintes do ensino fundamental de duas escolas municipais em São Paulo (SP) a continuar os estudos.
Prêmio Autossustentabilidade – financiamento a projetos sociais que gerem ou auxiliem a independência financeira de entidades
sem fins lucrativos, indicadas por funcionários da empresa. Em 2009 foram contemplados quatro projetos: fabricação de tijolos ecológicos, produção de fraldas, oficinas de mosaico e de tecelagem.

Ação social ligada ao negócio
Parceria Lilly contra a Tuberculose Multirresistente – promoção da mesa-redonda “Resposta brasileira à tuberculose: desafios,
estratégias e avanços”, com dezenas de pesquisadores, no 3º Fórum Internacional sobre Tuberculose, no Rio de Janeiro (RJ).
Depto. de Sustentabilidade | tel.: (11) 2144-6944 | lillyemacao@lilly.com | www.lilly.com.br
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Nome comercial no Brasil: Laboratórios Ferring
Ano de início da operação no Brasil: 1993
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 75
Nome da matriz: Ferring Pharmaceuticals
Ano de fundação: 1950
Cidade da sede: Saint Prex, Suíça
Número de funcionários no mundo: 3.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Ação social
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de quatro toneladas de artigos recicláveis (alumínio, papelão e plástico).
Depto. de Recursos Humanos | tel.: (11) 3024-7523 | rh@ferringbr.com.br | www.ferring.com.br
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Gestão de materiais recicláveis – separação de lixo pelos colaboradores do escritório e coleta de centenas de quilos de papel e
plástico, por empresa privada, que efetua a separação e a venda para empresas de produtos recicláveis.
Gestão de talentos e carreira – criação de plano de desenvolvimento profissional para todos os funcionários, elaborado com os
gestores e validado pelo RH, estimulando, assim, reflexões sobre carreira e crescimento desde o nível de estágio.
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Nome comercial no Brasil: Galderma Brasil Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1995
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 206
Nome da matriz: Galderma
Ano de fundação: 1981
Cidade da sede: Paris, França
Número de funcionários no mundo: 3.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Ações sociais
Ação Comunitária – apoio ao Programa Crê-Ser, desenvolvido pela entidade em Itapecerica da Serra (SP) e Embu (SP) para beneficiar dezenas de crianças de 6 a 15 anos, de baixa renda, com formação educacional e cidadã no contraturno escolar.
Centro de Convivência, Aprendizagem, Reabilitação e Trabalho (CCART) – fornecimento mensal de cestas básicas para dezenas
de famílias ligadas à instituição de Hortolândia (SP), que educa pessoas com deficiência intelectual.
Depto. de Recursos Humanos | tel.: (11) 3524-6340 | roberta.splendore@galderma.com.br | www.galderma.com.br

96

Nome comercial no Brasil: GE Healthcare do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1920
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 258
Nome da matriz: General Electric Company
Ano de fundação: 1878
Cidade da sede: Fairfield, EUA
Número de funcionários no mundo: 320.000

• Utilização de estudos, pesquisas e o apoio de especialistas para melhor fundamentar a resolução de dilemas éticos,
socioambientais e relativos a direitos humanos;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e redução da emissão de CO2 e
outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Ações sociais*
Brincando com Você – 35 voluntários da empresa foram treinados por pares para contar histórias nos fins de semana para dezenas
de crianças e adolescentes em tratamento, sobretudo quimioterapia, em dois hospitais em Petrópolis (RJ).
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de 90 toneladas de alimentos, 1.200 brinquedos, 500 cobertores, 500
computadores, 10 impressoras, 1.200 unidades de itens de higiene, 104.000 unidades de livros, 800 unidades de material escolar,
2.000 quilos de roupas, 1.500 pares de sapatos, 500 unidades de softwares, 300 unidades de VHS e DVDs.
Inmed Brasil – apoio aos treinamentos do programa Rede In_formação, para que professores de dezenas de escolas, em Francisco
Morato (SP) e São Paulo (SP), garantam a milhares de crianças do ensino fundamental as habilidades em português e matemática.
Palestras sobre gestão, finanças e execução de projetos foram proferidas por 20 funcionários voluntários.
Institute of International Education (IIE) – apoio ao Programa de Bolsas Universitárias da entidade, com auxílio de custo durante
três anos para 68 estudantes de engenharia e administração, de univesidades particulares e públicas, em três cidades no país. Acompanhamento e palestras por 68 voluntários da empresa.
Instituto Fernand Braudel – apoio aos Círculos de Leitura, realizados pela entidade, em São Bernardo (SP) e São Paulo (SP), com
leituras e discussões feitas por centenas de jovens de mais de 50 escolas públicas e participação de 200 voluntários da empresa. Vinte
jovens ganharam bolsa-auxílio para se tornar multiplicadores.
Junior Achievement Brasil – material didático e aulas sobre o mundo empresarial e a construção de um plano profissional, ministradas por 195 voluntários da empresa, treinados pela ONG, para centenas de alunos do ensino fundamental de 12 escolas públicas
em dez cidades no país.
Parceiros Voluntários – recursos para workshops da ONG, voltados para centenas de integrantes de entidades filantrópicas em Porto
Alegre (RS), sobre como administrar a instituição do ponto de vista contábil, jurídico e ético, melhorando processos de gestão interna.
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Projeto Volunteachers – 30 funcionários atuaram semanalmente como professores de inglês para dezenas de jovens que vivem em
abrigos ou orfanatos em Campinas (SP) e São Paulo (SP). Os alunos ganharam materiais didáticos, dentre apostilas, CDs e DVDs.
Semana GE Volunteers – ações de 528 funcionários, em Campinas (SP) e São Paulo (SP), em prol de milhares de pessoas em dezenas de ONGs e escolas. Entre outros, foram feitos reparos em instalações, palestras sobre carreira, jogos e gincanas.
Um Teto para Meu País Brasil – 20 voluntários da empresa treinados pela ong construíram casas emergenciais em Guarulhos (SP) e Osasco
(SP) para famílias sem moradia, que vivem em locais precários ou que perderam o lar em desastres naturais.
* O conjunto de ações sociais listadas diz respeito à empresa General Electric do Brasil, com participação da divisão GE Healthcare.

Depto. GE Volunteers | tel.: (11) 3067-8352 | marina.franceschinelli@ge.com | www.ge.com/volunteers
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Nome comercial no Brasil: Genzyme do Brasil Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1997
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 123
Nome da matriz: Genzyme Corporation
Ano de fundação: 1982
Cidade da sede: Cambridge, EUA
Número de funcionários no mundo: 12.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
• Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e redução da geração de resíduos
sólidos e do consumo de água.

Campanha Previna-se – adesão de funcionários à iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) de alerta sobre doenças
renais, com presença em palestra informativa e realização de exames de urina e verificação da pressão arterial. Médicos e transplantados participaram de jogo de futebol amistoso.
Centralização de venda no Ministério da Saúde – venda anual de medicamento para pacientes de hemodiálise para o ministério, a
preços menores – em lugar do fornecimento a diferentes secretarias estaduais, estado a estado —, colaborando, assim, para garantir
mais acesso dos pacientes aos remédios.
Nutrição em equilíbrio para pacientes em hemodiálise – workshops para capacitar dezenas de nutricionistas no auxílio do processo
nutricional dos pacientes. Aplicado em 15 estados, o programa foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Ramos e Unifesp.
Programa educativo – treinamento de profissionais de saúde de centenas de clínicas de diálise no país para informar sobre a utilização de medicamento da empresa para paciente renal em hemodiálise com dificuldades de filtrar o excesso de fósforo no organismo.

Ações sociais
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) – produção de calendário da empresa e livro com as criações artísticas de
portadores de deficiência mental; arrecadação de recursos por dez funcionários voluntários, que atuaram ainda em eventos médicos
e na diretoria da instituição em Contagem (MG); doações pela empresa para manutenção das atividades da entidade.
Campanha do Agasalho – mobilização de funcionários voluntários para arrecadação e doação de roupas de inverno ao Núcleo
Assistencial Anita Briza, em São Paulo (SP), beneficiando dezenas de adultos e idosos.
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de material escolar (apontador, caderno, caneta, borracha, lápis, régua)
e roupas para 30 idosos do Asilo São Bom Jesus, em Belo Horizonte (MG).

Ações sociais ligadas ao negócio
Expression of Hope – programa que estimula pacientes de todo o país, com doenças de depósito lisossômico, raras e debilitantes,
a enviar desenhos, fotografias ou colagens que são selecionados para exposição ou para compor cartões da empresa.
Programa Caritativo de Acesso a Terapias (Icap) – mantido pela Fundação Genzyme nos EUA, consiste em doação de medicamento por
três meses a dezenas de brasileiros, pacientes graves de doenças de depósito lisossômico, que ainda não conseguiram reembolso do governo.
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) – patrocínio à Campanha Previna-se, pela qual a entidade realiza exames gratuitos na população
no sentido de alertar sobre doenças renais. Além disso, divulga folhetos, gibis e adesivos, bem como estimula a imprensa a tratar do assunto.
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Depto. Corporativo | tel.: (31) 9304-6163 | daniella.jorge@genzyme.com | www.genzyme.com.br

Nome comercial no Brasil: GlaxoSmithKline
Ano de início da operação no Brasil: 1908
Sede no Brasil: Rio de Janeiro (RJ)
Número de funcionários no Brasil: 1.457
Nome da matriz: GlaxoSmithKline
Ano de fundação: 1908
Cidade da sede: Londres, Reino Unido
Número de funcionários no mundo: 100.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para redução da emissão de co2 e outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera e da geração de resíduos sólidos;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Cuidados com resíduos sólidos – destinação adequada de materiais gerados no processo industrial. Encaminhamento de resíduos
perigosos para incineração ou reciclagem em empresa especializada e de lâmpadas fluorescentes para descarte apropriado.
Geração de renda – cursos profissionalizantes gratuitos de diferentes áreas, ministrados no Senai e Sesi, no Rio de Janeiro (RJ), para
dezenas de cônjuges, filhos e parentes de funcionários, colaborando, assim, para o aumento da renda familiar.
Reciclagem – envio de 410 toneladas de papel, plástico, vidro, papelão, metal e madeira das unidades da empresa a recicladoras,
com renda revertida para a Semana do Meio Ambiente, dedicada à conscientização de funcionários e seus familiares.
Recursos e emissões – redução de 2008 para 2009 do consumo de energia em 3.049.813 kWh e diminuição da emissão de CO2
em 1,3 tonelada ao ano, por meio da troca de caldeiras; tratamento de efluentes industriais; reaproveitamento de água com uso em
jardins e torres de arrefecimento; redução em 30% no uso de água.
Reflorestamento – plantio de 1.600 árvores na área da empresa no Rio de Janeiro (RJ). Mais de cem mudas compuseram a arborização de ruas e imediações da sede.

Ações sociais
Atitude Positiva – Prevenir é Educar – patrocínio a peças encenadas pela Cia. Teatro Preventivo, em dezenas de escolas municipais
no Rio de Janeiro (RJ), que esclarecem milhares de alunos e professores sobre DSTs/Aids. Participaram 63 voluntários da empresa.
Parceria: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Firjan e Sesi.
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de dezenas de brinquedos, além de centenas de roupas da Campanha
do Agasalho para a Defesa Civil de Santa Catarina, beneficiando vítimas de intensas chuvas na região.
Orange Day – no dia mundial do voluntariado na empresa, promoção de duas oficinas (combate à dengue e reciclagem) para
dezenas de idosas e crianças. Conduziram os trabalhos 13 voluntários e a equipe da ong Alfazendo, na Rocinha, no Rio de Janeiro
(RJ). Parceria: Firjan.
Phase Brasil – atividades interativas e lúdicas sobre higiene pessoal, saúde, educação ambiental e alimentar em quatro escolas da rede
pública municipal no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando centenas de crianças, adolescentes e professores. Parceria: Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro e Firjan.
Depto. de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social | tel.: (21) 2141-6181 | ana-cristina.b.lopez@gsk.com
luciana.n.moraes@gsk.com | patrice.t.vianna@gsk.com | www.gsk.com.br
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Nome comercial no Brasil: Janssen-Cilag Farmacêutica
Ano de início da operação no Brasil: 1937
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 961
Nome da matriz: Johnson & Johnson
Ano de fundação: 1886
Cidade da sede: Nova Brunswick, EUA
Número de funcionários no mundo: 115.000

•	Publica regularmente no Brasil balanço/relatório social com informações sobre suas ações sociais e ambientais;
•	Envolvimento, pela empresa, no processo de elaboração do balanço/relatório social de pelo menos quatro das partes
interessadas (comunidade, público interno, consumidores fornecedores, governo e sociedade em geral);
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e redução da emissão de CO2 e de
outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Aplicação do código de conduta – pesquisas confidenciais e anônimas, com funcionários, para medir a incorporação na gestão do
código Nosso Credo, escrito em 1943; workshops e treinamentos para funcionários para acompanhamento do código.
Campanha de coleta de óleo de cozinha – transformação, por empresa especializada, de centenas de litros da substância usada no
refeitório no parque industrial em produtos como sabão, resina de tintas e biodiesel.
Capacitação de portadores de deficiência – parceria com o Lar Escola São Francisco, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), para capacitação de dez pessoas em informática e administração. Parte é contratada anualmente via lei de cotas.
Controle de material de fornecedores – exigência, a terceiros, de padrões operacionais de qualidade que garantam ética, saúde,
segurança e respeito ao meio ambiente, além de realização de autoavaliação de processos, auditorias e reuniões.
Employee Hotline – serviço sigiloso, via telefone e internet, que recebe denúncias anônimas de violação aos princípios do código de
conduta da empresa, em áreas como regulamentações, saúde e segurança, recursos humanos e finanças.
Global Health 2012 – iniciativa que, até 2012, visa criar nos funcionários uma cultura de saúde, reduzindo fatores de risco, inclusive ocupacionais, por meio da oferta, pela empresa, de diferentes serviços para a promoção do bem-estar individual.
Health Care Compliance – comitê de boas práticas que zela pela interação ética entre funcionários, clientes e agentes públicos
por meio de treinamentos; também valida campanhas publicitárias e aprova ações sociais e de educação continuada para profissionais de saúde.
Healthy Planet 2010 – cumprimento de metas globais para diminuir o impacto ambiental das atividades da empresa; inauguração do
Prédio de Utilidades, modelo de gestão de energia e ar comprimido e de controle de emissões de gases de efeito estufa; formação
do Ecomitê, com funcionários engajados em ações de ecoeficiência.
Janssen Direto – ferramenta tecnológica que possibilita conexão direta com mais de 25 mil farmácias no país, acompanhamento online da logística na entrega, consultas sobre condições de compra, realização de pedidos e escolha do melhor distribuidor, de acordo
com as necessidades de cada loja.
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Política de meritocracia – planejamento de carreira em todas as áreas, concessão de bolsas de estudo e oferta de programas de
qualificação, seguidos de avaliação técnica e comportamental, a qual permite alcançar novos cargos na companhia.
Programa de Assistência ao Empregado – sete programas que atendem funcionários e familiares em: dependência química, tabagismo, assistência psicossocial, reeducação alimentar, orientações a pais, apoio em situações de infortúnio e avaliação de saúde mental.
Programa de Educação Ambiental – visitas de funcionários das fábricas à Central de Reciclagem de Resíduos e circulação de informativos sobre o novo Prédio de Utilidades, responsável pela redução de impactos ambientais da empresa.
Substituição da frota – troca de veículos movidos a gasolina por automóveis flex e preferência por abastecimento a álcool, a fim de
diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa.
Time autogerido – treinamento comportamental e técnico para funcionários, sobre temas como liderança, e para gestores, que se
tornam consultores e ajudam a desenvolver os subordinados, num processo de diminuição de níveis hierárquicos, dinamização de
processos de decisão e ganho em eficiência.
Treinamento em vendas – capacitação no Programa Internacional de Boas Práticas no Segmento de Saúde; formação de novos
colaboradores, bem como reciclagem e desenvolvimento de antigos, realizados pela Universidade Janssen-Cilag; qualificação para
equipes de venda de medicamentos ou de dispositivos médico-diagnósticos.
Uso e tratamento de água – emprego de água captada da chuva para resfriar caldeira e compressores de ar; Estação de Tratamento
Biológico de Esgoto com 90% de eficiência; de 2008 para 2009, queda do consumo de água em 11,95% e do descarte em 7,57%;
uso de menos de 50% da água disponível em cinco poços semiartesianos.
Viveiro Oficina Verde – oferta anual de 7 mil mudas de árvores nativas da mata atlântica para replantio no parque industrial e doações para funcionários, visitantes e projetos de reflorestamento, como nas nascentes do rio Paraíba do Sul.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Abordagem de relações governamentais – atuação no debate sobre a política de patentes do país; na reflexão sobre a participação
do setor empresarial na regulamentação do mercado; e na formulação de políticas públicas mais efetivas na área de saúde, com
ampliação do acesso a produtos.
Área de Economia da Saúde – análise, por técnicos, do impacto econômico de produtos de alta tecnologia, que, embora mais caros,
reduzem o tempo de internação ou a necessidade de complementação do tratamento. A prática é usada na inclusão de produtos nas
ações de distribuição gratuita de remédios pelo governo.
Central de Reciclagem de Resíduos – reciclagem de 84% dos resíduos gerados no parque industrial; adoção da técnica de coprocessamento, produzindo combustível alternativo, que gera energia térmica.
Consultores Médico-Científicos – atuação de médicos especialistas em áreas terapêuticas que divulgam conhecimento e mantêm relacionamento colaborativo com instituições de ensino e pesquisa, associações de pacientes e formadores de opinião.
Gestão de riscos tóxicos – rígido controle, nas fábricas, da exposição dos funcionários da produção farmacêutica à fonte original
(ativo), por meio do uso de equipamentos de proteção individual e do enclausuramento das substâncias.
Programas educacionais para profissionais de saúde — promoção de educação médica contínua nas áreas terapêuticas de diferentes especialidades para milhares de médicos, contribuindo para aprimorar o padrão de atendimento no país.
0800 e espaço on-line para profissionais de saúde — linha telefônica e seção no site dedicadas a sanar dúvidas, fornecer estudos
científicos e registrar eventuais reações adversas de pacientes, enviadas por milhares de profissionais de saúde no país.
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Ambulatório do Aidético – contribuição ao Programa de Apoio ao Tratamento de HIV/Aids, no Rio de Janeiro (RJ), para centenas
de pacientes não internados, de baixa renda, provendo-lhes assistência médica, psicológica e social.
Arte de Viver – envio de centenas de kits (pincéis, tintas, tela) a diversos hospitais do país, destinados a pacientes esquizofrênicos, os
quais são estimulados por médicos a criar pinturas e obras de literatura e a participar de concurso anual da empresa, com premiação
e publicação em livro.
Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (Alia) – apoio a projeto de prevenção de DST/Aids realizado pela entidade em
Londrina (PR) para milhares de adolescentes, jovens e adultos em situação de risco social, que fazem parte da rede pública de ensino.
Associação Saúde Criança (ASC) – apoio à instituição no Rio de Janeiro (RJ), com foco em mulheres e na educação para a saúde de
crianças e adolescentes, por meio de ações voltadas para saúde, profissionalização, moradia, educação e cidadania.
Associação Saúde da Família (ASF) – apoio aos projetos da entidade de formação de agentes comunitários de saúde no atendimento adequado a pacientes de DST/Aids, sobretudo adolescentes, gestantes e crianças, em Fortaleza (CE) e em São Paulo (SP).
Centro de Profissionalização de Adolescentes Pe. Bello (CPA) – apoio ao projeto Jovem Aprendiz, pelo qual a instituição da zona
leste de São Paulo (SP) oferece, a dezenas de jovens, qualificação profissional básica em: assistência administrativa, instalações elétricas, mecânica industrial e suporte técnico em informática.
Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria) – apoio a proposta de arte-educação da entidade, que promove teatro e
poesia com dezenas de adolescentes e jovens em Salvador (BA), buscando estimular neles atitudes transformadoras.
Criança Segura Brasil – apoio a dezenas de ações, em 22 cidades, da entidade integrante da rede Safe Kids Worldwide, da qual a
empresa é uma das fundadoras e mantenedoras, englobando capacitação de educadores e multiplicadores, eventos de mobilização
e conscientização, premiações, exposição de fotos e doações de DVDs.
First Robotics Competition – patrocínio à etapa, em São José dos Campos (SP), da maior competição mundial de robótica estudantil, e à ida
de alunos de duas escolas locais para a final, em Atlanta (EUA). Parceria: Prefeitura de São José dos Campos.
Fundação Escola de Enfermagem R. W. Johnson – manutenção da entidade que há décadas forma dezenas de técnicos em enfermagem, além de oferecer cursos de especialização nas áreas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de Centro Cirúrgico. Dá
aprimoramento para auxiliares e técnicos de enfermagem de instituições de saúde, em parceria com a prefeitura municipal de São
José dos Campos (SP).
Fundação Gol de Letra – apoio ao Programa Virando o Jogo, que, no contraturno escolar, oferece a dezenas de crianças, adolescentes e jovens na zona norte de São Paulo (SP) atividades de expressão oral e escrita, arte, educação física e sexualidade.
Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) – contribuição para a entidade de São José dos Campos (SP), que fornece serviços
sociais, saúde, alimentação, orientação pedagógica e profissional a milhares de crianças e adolescentes de baixa renda.
Fundação Julita – apoio às ações da instituição na zona sul de São Paulo (SP) que provê educação infantil, complementar e para o
trabalho a dezenas de crianças e adolescentes, suas famílias e comunidade, além de serviços de saúde e cultura.
Inmed Brasil – apoio ao Crianças Saudáveis, Futuro Saudável, projeto pelo qual a entidade educa para a saúde — principalmente
no combate à verminose e doenças causadas por falta de higiene — milhares de crianças em escolas municipais e estaduais de 13
estados do país, abordando temas como higiene, nutrição e prevenção, com o envolvimento dos pais e da comunidade.
Instituto Kaplan – apoio à expansão, para Alagoas, Sergipe e São Paulo, de projeto da entidade que forma dezenas de líderes de
organizações como agentes de prevenção de DST/Aids e gravidez na adolescência, protegendo e esclarecendo milhares de meninas.
Parcerias: coordenações de DST/Aids nos três estados, conselhos tutelares e ONGs.
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Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade – patrocínio ao projeto Mata Atlântica é Qualidade de Vida, pelo qual a
entidade oferece educação ambiental a milhares de alunos em escolas públicas em Jacareí (SP) e São José dos Campos (SP), que
conhecem trilhas interpretativas e aprendem sobre equilíbrio ecológico.
Junior Achievement Brasil – doações financeiras à ong pela empresa e participação de funcionários voluntários como palestrantes
em escolas públicas de São Paulo (SP), beneficiando dezenas de adolescentes e jovens.
Núcleo de Estudos em Esporte e Ortopedia (NEO) — patrocínio à aplicação, a milhares de pessoas, do Questionário de Avaliação
do Corredor Brasileiro, pelo qual a instituição de pesquisa em São Paulo (SP) estabeleceu o perfil do corredor no país e apontou
graves problemas, como automedicação e ausência de supervisão técnica.
Pomar Urbano – manutenção de trecho ajardinado na margem do rio Pinheiros, em São Paulo (SP), adotado pela empresa por meio
de parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que gerencia o projeto de recuperação do local.
Rede Cata Sampa – apoio à iniciativa em São Paulo (SP), que forma centenas de catadores de materiais recicláveis, de 15 cooperativas e associações em economia solidária, visando elevar sua renda e melhorar a saúde e a educação de todos.
União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar (Unibes) – apoio às ações da entidade em São Paulo (SP), que incluem cuidados com a
saúde da mulher, doações de curativos, atendimento odontológico e terapia ocupacional para dezenas de famílias.
União de Núcleos Associação e Sociedades dos Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (Unas) – apoio a projeto voltado
para o fortalecimento da comunidade e das mulheres e de prevenção ao HIV/Aids, na zona sul de São Paulo (SP), com apoio da ong
United Way Brasil.
United Way Brasil – contribuição para projeto de proteção a mulheres em risco de abuso e violência, em iniciativa apoiada pela
entidade em São Paulo (SP).
* O conjunto de ações sociais listado diz respeito à empresa Johnson & Johnson do Brasil, com participação da Janssen-Cilag. O Arte de Viver, entretanto, é exclusivo da Janssen-Cilag.

Depto. de Serviço de Atendimento ao Consumidor | tel.: 0800-7011851 | sac@janbr.jnj.com.br | www.janssencilag.com.br
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Nome comercial no Brasil: Lundbeck Brasil Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 2001
Sede no Brasil: Rio de Janeiro (RJ)
Número de funcionários no Brasil: 87
Nome da matriz: H. Lundbeck A/S
Ano de fundação: 1915
Cidade da sede: Copenhague, Dinamarca
Número de funcionários no mundo: 5.900

Indicador de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto).

Ação social

Depto. de Gerência Geral | tel.: (21) 3873-3000/3032 | jcnr@lundbeck.com | www.lundbeck.com
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Instituto Municipal Philippe Pinel – doação de papel para reciclagem ao Papel Pinel, oficina de papel artesanal no ambulatório da
instituição de saúde do Rio de Janeiro (RJ), voltada para a inclusão social de pacientes com transtornos mentais, que vendem os
objetos; confecção de calendário Lundbeck com ilustrações criadas pelos pacientes.
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Nome comercial da empresa no Brasil: MSD
Ano de início da operação no Brasil: 1952
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 2.177
Nome da matriz: Merck & Co
Ano de fundação: 1890
Cidade da sede: Nova Jersey, EUA
Número de funcionários no mundo: 100.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Adesão ao Pacto Global da ONU desde 2007, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do
trabalho, proteção do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas;
•	Publicação regular no Brasil de um balanço/relatório social com informações sobre suas ações sociais e ambientais;
•	Envolvimento, pela empresa, no processo de elaboração do balanço/relatório social, de pelo menos quatro das partes
interessadas (comunidade, público interno, consumidores, fornecedores, governo e sociedade em geral);
• Utilização de estudos, pesquisas e o apoio de especialistas para melhor fundamentar a resolução de dilemas éticos,
socioambientais e relativos a direitos humanos;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Contribuição para a preservação da biodiversidade por meio de políticas específicas, projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados;
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para a redução da emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.
Ética e Compliance – criação de diretoria de Compliance, treinamentos e tira-dúvidas para todos os funcionários, a fim de garantir o
cumprimento dos princípios e valores da empresa e a atuação responsável com seus diferentes públicos.

Ações sociais
Doação em materiais – destinação, a várias instituições em São Paulo (SP) e Campinas (SP), de centenas de quilos de alimentos não
processados e dezenas de brinquedos.
Inmed Brasil (iniciativa Grants) – programa de educação alimentar em Uberlândia (MG), com aulas e material didático, voltado para
melhorar a saúde de centenas de crianças, incluindo seus pais, professores e comunidade nas capacitações.
Instituto Criança é Vida – programa realizado em três cidades, que fornece noções de saúde e de higiene a centenas de crianças,
famílias e professores, por meio de treinamentos, cartilhas, atividades lúdicas e palestras de voluntários da empresa.
Projeto Escola Legal (iniciativa Grants) – mobilização de professores, em cinco cidades, para que conscientizem milhares de alunos
sobre os efeitos nocivos da pirataria e a importância da proteção à propriedade intelectual.
Reviva o Rio Atibaia – doação de mudas, palestras, exposições, ações de limpeza simbólica do rio, medição de glicemia e pressão,
realizadas em parceria com ONGs, poder público e outras iniciativas privadas e 30 voluntários da empresa, beneficiando milhares
de pessoas na região de Campinas (SP).
Rotary Santos (iniciativa Grants) – programa para informar centenas de jovens mulheres sobre doenças sexualmente transmissíveis,
sobretudo o HPV, por meio da divulgação do tema em escolas públicas e particulares do município paulista.

Ação social ligada ao negócio
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Programa Mundial de Doação de Mectizan – envio de milhares de doses do medicamento que evita a “cegueira do rio” (oncocercose) a aldeias no Amazonas, com distribuição pelo Ministério da Saúde e conscientização por ONGs parceiras.
Depto. de Comunicação | tel.: (11) 5189-7701 | viviane_mansi@merck.com | www.msdonline.com.br

Nome comercial no Brasil: Merck S.A.
Ano de início da operação no Brasil: 1923
Sede no Brasil: Rio de Janeiro (RJ)
Número de funcionários no Brasil: 1.026
Nome da matriz: Merck KGAa
Ano de fundação: 1668
Cidade da sede: Darmstadt, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 33.000

•	Adesão ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, proteção
do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas;
•	Publicação no Brasil de balanço/relatório social com informações sobre suas ações sociais e ambientais;
•	Envolvimento, pela empresa, no processo de elaboração do balanço/relatório social, de pelo menos quatro das partes
interessadas (comunidade, público interno, consumidores fornecedores, governo e sociedade em geral);
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tinham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável; sistema de monitoramento com metas específicas para a redução da
geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.
Instituto Gestão para Organizações Não Governamentais (Gesc) – participação de funcionários da empresa na primeira fase do
curso da entidade sobre gestão e sustentabilidade, voltado para ONGs. Foi feita uma sensibilização sobre as causas por elas defendidas e apresentado um breve panorama dessas instituições no Brasil hoje.
Programa de Coleta Seletiva – envio de materiais do parque industrial (papel, papelão, vidro, metais, madeira) para reciclagem por
empresas licenciadas. A receita obtida com a venda cobriu os custos de peças de comunicação (folhetos, banners) de ações internas
(Dia do Programa de Qualidade de Vida, Semana da Saúde etc.).
Redução do Consumo de Utilidades – revisão de sistemas de água e energia, ao lado da aplicação de novas tecnologias e equipamentos no parque industrial, resultaram na queda, de 2008 para 2009, de 23% no consumo de água e de 11% no de gás.
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) – adesão da empresa às ações do Dia Mundial do Diabetes, realizadas pela entidade, com
aferição de glicemia dos funcionários no parque fabril no Rio de Janeiro (RJ) e no escritório em São Paulo (SP), acompanhada pela
Coordenação de Medicina Ocupacional.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Descarte adequado de produtos – oferta, a pacientes de esclerose múltipla, de recipiente adequado ao descarte de seringa e
agulhas, usados para ministrar os medicamentos da empresa, assim como orientação para a retirada do material por equipes especializadas em coleta de lixo hospitalar.
Programa de Capacitação de Farmacêuticos com Base na RDC 044 – oferta de 12 cursos sobre doenças crônicas (diabetes, hipertensão, dores etc.), no estado de São Paulo. Foram ministrados por profissionais da empresa e da Sociedade Brasileira de Farmácia
Comunitária (SBFC), braço do Conselho Federal de Farmácia (CFF).
Programa de Educação Merck Serono (PeMSe) – dezenas de cursos de extensão em esclerose múltipla e de workshops de atualização para especialistas, além de formação de farmacêuticos, enfermeiros e assistentes sociais que lidam com essa doença; curso de
atualização em endocrinologia e metabologia, com foco no hipotireoidismo, dirigido a médicos residentes da área.
Programa Kras – oferta e custeio, para médicos, de teste para pacientes com câncer colorretal que determina o status da mutação
genética do gene Kras, permitindo ao profissional escolher a melhor opção entre dois tipos de medicamentos. Orientações e informações úteis constam em folders e no site (www.programakras.com.br).
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Relacionamento com consumidores – criação de site sobre infertilidade e qualidade de vida (www.queroterumfilho.com.br), no
sentido de ajudar a desmistificar a infertilidade como doença sem solução.

Ações sociais
Ação Comunitária Merck – maratona anual de serviços gratuitos de saúde preventiva, artes e cultura e cidadania para centenas de
pessoas de baixa renda do entorno da empresa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ). Participação de 40 funcionários voluntários.
Parcerias: Escola Municipal Vitor Meireles, Sesi, Firjan, Lions, Detran.
Associação Civil Capoeira Cidadã – apoio ao Projeto Capoeira Cidadã, que ensina tal prática e a produção de artesanato típico
dessa arte a dezenas de crianças, adolescentes e jovens de Cidade de Deus e região, no Rio de Janeiro (RJ).
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) – atuação de 11 funcionários no Programa de Voluntariado Merck, pelo qual,
ao longo do ano, melhoraram instalações da entidade em Cotia-SP (playground, horta, almoxarifado) e deram apoio ao atendimento
a dezenas de crianças e adolescentes com deficiência mental.
Doação em materiais – destinação de duas toneladas de alimentos ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e de 20 brinquedos à
Escola Municipal Vitor Meireles, ambos no Rio de Janeiro (RJ).
Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) – apoio aos projetos de capacitação profissional, esporte,
cultura e defesa de direitos, realizados pela entidade no Rio de Janeiro (RJ), em benefício de milhares de pessoas.
Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) – patrocínio ao documentário B1, que aborda a inclusão de
portadores de deficiência por meio da trajetória de Antonio Tenório, deficiente visual tetracampeão paraolímpico no judô.
Projeto Escola-Comunidade Merck – oficinas de desenvolvimento psicomotor (teatro, origami, mosaico, papel machê) para dezenas de alunos com deficiência física e/ou mental e formação complementar (curso de libras) para professores de escola municipal,
realizadas por profissionais do Sesi e da Firjan no Rio de Janeiro (RJ).

Ações sociais ligadas ao negócio
Instituto Gestão para Organizações Não Governamentais (Gesc) – apoio à realização de curso da entidade sobre gestão e sustentabilidade, dirigido a membros de ONGs cujos beneficiados padecem de esclerose múltipla. Ministraram as aulas profissionais da
Associação dos MBAs da Fundação Instituto de Administração (Fia) da USP.
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) – apoio a dezenas de ações do Dia Mundial do Diabetes, realizadas pela entidade em todo
o Brasil, incluindo tendas de esclarecimento à população e distribuição de panfletos informativos sobre a doença.
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo (SBEM) – apoio à execução da Semana Internacional da Tireoide, com
ações de conscientização e prevenção em quatro cidades, entre palestras em hospitais, distribuição de cartazes e folhetos sobre
sintomas, aplicação de questionários para pacientes e atendimentos médicos gratuitos.
Depto. de Coordenação de Responsabilidade Social | tel.: (21) 2444-2215 | cleo.cs.ferreira@merck.com.br
www.merck.com.br
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Nome comercial da empresa no Brasil: Novartis
Ano de início da operação no Brasil: 1997
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 1.764
Nome da matriz: Novartis
Ano de fundação no país de origem: 1996
Cidade da sede: Basiléia, Suíça
Número de funcionários no mundo: 100.000

•	Adesão ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, proteção
ao meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas;
• Utilização de estudos, pesquisas e apoio de especialistas para melhor fundamentar a resolução de dilemas éticos,
socioambientais e relativos aos direitos humanos;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e para redução da emissão de co2
e outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) – contratação, na área administrativa, em São Paulo (SP), de
dois colaboradores com a Síndrome de Down, qualificados pela entidade, os quais são acompanhados por dois funcionários
voluntários da empresa.
Business Practice Officer (BPO) – central telefônica global, gratuita e sigilosa para receber e investigar denúncias de funcionários
sobre desrespeito ao Código de Conduta e à Política de Cidadania Corporativa por parte dos demais colaboradores.
Diretrizes de Cidadania Corporativa para Administração de Terceiros – preferência pela contratação de fornecedores que sigam
os princípios assumidos pela empresa ao assinar o Pacto Global, com cobrança de documentação e diálogos sobre legislação.
Diretrizes de Cidadania Corporativa para Gerenciamento de Energia – workshop para funcionários da área de saúde, segurança
e meio ambiente; contratação de empresa para produzir levantamento de emissões de gases poluentes; substituição de gás do arcondicionado por versão ecologicamente correta.
Gerenciamento de resíduos – descarte e reciclagem apropriados de materiais, incluindo pilhas, baterias e lâmpadas com mercúrio;
serviço interno de coleta de resíduos para picote, prensa e reaproveitamento; reaplicação da verba da venda de materiais no próprio
processo de reciclagem; campanhas internas de conscientização.
Programa de Monitoramento Data Management System (DMS) – treinamentos e workshops para a área de saúde, segurança e
meio ambiente, para aperfeiçoar a aplicação do programa, que observa e reporta à matriz os indicadores de impacto das atividades
da empresa (uso de recursos, riscos ambientais, saúde ocupacional etc.).

Práticas corporativas ligadas ao setor
Gerenciamento de resíduos – envio das embalagens de medicamentos rejeitadas pelo controle de qualidade nas fábricas para reciclagem.
Investimentos em processos de logística e distribuição – investimentos no layout da área de preparo de carga perecível, proporcionando
mais eficiência ao processo e aumento de 67% na capacidade de armazenagem de gelo reciclável na fábrica, reduzindo riscos de ruptura na
cadeia de distribuição de medicamentos perecíveis, causados por desabastecimento de gelo no mercado ou picos de vendas, entre outros.

R e l at ó r i o I n t e r fa r m a d e R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l 2 0 1 0 | a n o b a s e 2 0 0 9

Indicadores e práticas de responsabilidade social

109

Programa de Acreditação Internacional de Centros de Pesquisa – intermediação no Brasil do processo de concessão de selo de
excelência na condução de estudos clínicos, pela International Network for Treatment Cancer and Research (INCTR), a três centros
de pesquisa participantes do Programa de Desenvolvimento de Centros de Pesquisa (a seguir). O projeto continua, e os demais
centros terão acreditação.
Programa de Desenvolvimento de Centros de Pesquisa – oferta de treinamento completo em execução de estudos clínicos
(processos, procedimentos, legislação), realizado por empresa especializada, em 17 centros de pesquisa do Brasil, sendo boa parte
deles hospitais universitários.

Ações sociais
Arco Associação Beneficente – apoio ao Projeto Crescendo como Criança, por meio do qual centenas de crianças e adolescentes
de baixa renda da zona sul de São Paulo (SP) se desenvolvem, conquistam autonomia e fortalecem laços familiares e comunitários.
Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração (ACTC) – apoio ao projeto
Ações Integradas, por meio do qual centenas de crianças e adolescentes com doença cardíaca, encaminhados pelo Instituto do Coração (InCor), têm atendimento para que se desenvolvam no ambiente escolar.
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca) – apoio ao projeto Música pela Cura, série de concertos na Sala
São Paulo, na capital paulista, cuja venda de ingressos é revertida a centenas de crianças e adolescentes com câncer, pertencentes a
famílias de baixa renda, tratados por profissionais da entidade.
Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) – apoio ao projeto Educação Profissional de Jovens com Síndrome de Down, em São Paulo (SP), que capacita essas pessoas para o mercado e assessora as empresas contratantes.
Dia da Parceria com a Comunidade – atuação de 250 funcionários voluntários para melhorar as instalações e interagir com dezenas
de crianças, adolescentes e idosos no Instituto Movere de Ações Comunitárias, em São Paulo (SP), na Casa José Eduardo Cavichio
(Cajec), em Taboão da Serra (SP), e no Recanto Ozanan, em Resende (RJ).
Doações a instituições – contribuições financeiras para projetos executados por mais de 120 entidades sociais de diversos estados
brasileiros, que trabalham sobretudo com saúde, cultura, educação e pesquisa, beneficiando de bebês a idosos, além de portadores
de necessidades especiais.
Doação em materiais – alimentos para o Recanto Ozanam, em Resende (RJ); mil unidades de itens de higiene para a Abegui e
Associação Marly Cury, ambas em São Paulo (SP), e para o Recanto Ozanam; nove computadores para entidades assistenciais em
Resende (RJ); 3.000 unidades de material escolar para crianças de Paraisópolis em São Paulo (SP); roupas e sapatos para a Associação
Marly Cury.
Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (Graacc) – contribuição financeira para projetos da entidade de São
Paulo (SP); compra de mais de mil vales sanduíches do McDia Feliz para serem doados a instituições, entre elas: Abrigo Marly Cury
e Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) e crianças de Paraisópolis.
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) – parceria e apoio financeiro para o gerenciamento
da Carreta da Saúde, consultório móvel apoiado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems), no qual milhares de
pessoas, em 18 cidades, passaram por exames gratuitos e receberam orientação e medicamentos para tratar a hanseníase.
Mozarteum Brasileiro Associação Cultural – patrocínio às atividades da instituição, que promove apresentações de música clássica
em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) e desenvolve ações educativas para crianças e jovens de baixa renda (palestras, escola de
música, aulas de idiomas, cota de ingressos gratuitos para estudantes).
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Depto. de Comunicação e Public Affairs | tel.: (11) 5532-4371 comunicacao.novartis@novartis.com | www.novartis.com.br

Nome comercial no Brasil: Novo Nordisk
Ano de início da operação no Brasil: 1990
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 150
Nome da matriz: Novo Nordisk
Ano de fundação: 1922
Cidade da sede: Copenhague, Dinamarca
Número de funcionários no mundo: 29.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social

Business Ethics – Código de conduta que rege a organização. Inclui capacitação anual, pela área jurídica, de novos e antigos funcionários, com o conteúdo do código de conduta da empresa, que rege procedimentos de ética nos negócios, tanto nas relações
comerciais, quanto com médicos, pacientes e sociedade.
Política Comercial – cumprimento de diretriz que rege as relações comerciais com os fornecedores de forma ética e transparente
e faz parte dos valores da empresa.
Projeto Boom (Business Opportunity Opening Model) – avaliação de dezenas de fornecedores e designação de empresa para
gestão de contratos de grandes valores, visando redução de custos e alinhamento dos contratados ao código interno de ética e
negócios da empresa.
Qualidade – adoção de práticas globais de qualidade na produção, garantindo padronização e parâmetros de alto padrão aos medicamentos. Funcionários são treinados, e os processos passam por auditoria anual.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Assessoria de imprensa – divulgação, na mídia, de esclarecimentos e orientações sobre o diabetes e demais áreas de atuação da
empresa, visando conscientizar a sociedade para a prevenção de doenças.
Programas de educação e relacionamento – realização de eventos para ampliar o conhecimento da classe médica, tais como o
Programa Juntos Mudando o Diabetes, com atualização para dezenas de médicos e troca de experiência sobre o tratamento do
diabetes, e o Circuito Multidisciplinar de Atualização em Hemofilia (Cimah), para integrar profissionais de diferentes áreas da saúde
que atuam no campo da hemofilia.
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• Utilização de estudos, pesquisas e o apoio de especialistas para melhor fundamentar a resolução de dilemas éticos,
socioambientais e relativos a direitos humanos;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais;
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Adoção de indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.
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Ações sociais
Campanha do Agasalho – arrecadação e doação, por 70 funcionários da empresa, em duas cidades, de dezenas de peças de roupa
e cobertores para o governo do estado de São Paulo, que os destinou a beneficiados de diversas organizações sociais.
Super Sexta Take Action – durante quase um ano, leitura de histórias, elaboração de desenhos, promoção de jogos e brincadeiras
foram realizados por 23 voluntários da empresa para dezenas de crianças do abrigo Lar do Caminho, em Juquitiba (SP). A ong Fazendo Minha História treinou os colaboradores.

Ações sociais ligadas ao negócio
Corrida Novo Nordisk Mudando o Diabetes – evento na Universidade de São Paulo (USP), no Dia Mundial do Diabetes, com
2.325 atletas, a fim de alertar sobre a promoção da saúde do paciente com diabetes e fornecer material educativo.
Doação em materiais – destinação de equipamentos para centros de estudos clínicos em seis cidades que realizam pesquisas na área
do diabetes e solicitaram esse apoio. O uso dos materiais e a investigação científica são acompanhados pela empresa.
Projeto Dawn Youth – disseminação dos aspectos psicossociais do diabetes, como as atitudes e os anseios do jovem com diabetes,
por meio de workshops para dezenas de pacientes, parentes e estudiosos, realizados pela Associação do Diabetes Juvenil (ADJ), com
o conteúdo da pesquisa global Dawn Youth, uma iniciativa da empresa.
Depto. de Comunicação e Recursos Humanos | tel.: (11) 3868-9180 | avgo@novonordisk.com | facy@novonordisk.com
www.novonordisk.com.br

112

Nome comercial no Brasil: Nycomed Pharma Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 1954
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 887
Nome da matriz: Nycomed International Management GmbH
Ano de fundação: 1874
Cidade da sede: Zurique, Suíça
Número de funcionários no mundo: 12.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Ações sociais
Associação Desportiva para Deficientes (ADD) – apoio ao Projeto ADD/Magic Hands, em São Paulo (SP), pelo qual dezenas de
jovens com deficiência física recebem treinamento e ajuda de custo para praticar basquete em cadeira de rodas.
Associação dos Artistas do Litoral Paulista e Jazz Big Band – patrocínio ao espetáculo musical Sinatra – O homem e a música, sobre
a vida e obra do artista, exibido em São Paulo (SP), para centenas de jovens, adultos e idosos.
Búzios Vela Clube – patrocínio ao Campeonato Mundial Júnior de Laser 4.7, primeira disputa dessa classe realizada pelo clube, com
dezenas de velejadores, a maioria jovens. Apoio: Confederação Brasileira da Vela e Motor (CBVM).
Dell’Arte Soluções Culturais – patrocínio à tradicional Série Dell’Arte Concertos Internacionais, com apresentações de intérpretes
de diferentes partes do mundo para centenas de pessoas em São Paulo (SP).
Doação em materiais – destinação à Paróquia São João de Brito, em São Paulo (SP), e ao Projeto Lar Feliz, em Jaguariúna (SP), de
600 cobertores, 300 unidades de itens de higiene, 20 quilos de roupas e 20 pares de sapatos.
Doutores da Alegria – apoio ao programa de visita de palhaços da ong a milhares de crianças em oito hospitais de São Paulo (SP);
ao Programa Palhaços em Rede, que orienta grupos semelhantes no país; e às atividades na sede na capital paulista.
Escola de Samba Pérola Negra – patrocínio à produção de carros alegóricos, fantasias, à manutenção da quadra e mão de obra pelo
Grêmio Recreativo Social e Cultural da escola, beneficiando centenas de pessoas no Carnaval em São Paulo (SP).
Fundação Dorina Nowill para Cegos – apoio à produção e à distribuição de livros em braille e falados, em formato mp3, para dezenas de entidades, e ao atendimento, pela instituição em São Paulo (SP), de crianças e adolescentes com deficiência visual.
Fundação Padre Anchieta – patrocínio à produção do EcoPrático, programa exibido pela tv Cultura, que aborda questões de meio
ambiente e sustentabilidade presentes no dia a dia de diferentes lares brasileiros.
Fundo Social de Jaguariúna – doação de uniformes dos colaboradores da fábrica (600 quilos) ao Projeto Solidariedade Sustentável,
pelo qual alunos do curso de corte e costura do Fundo e do Senai transformam roupas usadas em sacolas, bolsas, jogos americanos,
aventais, colchas, móbiles e embalagens e os comercializam.
Mummenschanz – patrocínio ao espetáculo Mummenschanz – The Best Of, encenado em São Paulo (SP) pela tradicional companhia
suíça que mescla mímica, teatro de máscaras e práticas circenses, entre outras, para um público variado.
Panorama Musical – patrocínio a apresentações de artistas da música instrumental brasileira e americana de diversos estilos, em São
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), para centenas de adolescentes, jovens e adultos.
Depto. de Comunicação Corporativa | tel.: (11) 5188-4405 | christiane.balluff@nycomed.com | www.nycomed.com.br
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Política Mundial de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – migração de processo de incineração de resíduos industriais para coprocessamento, menos poluente; melhorias no tratamento de efluentes; 90% dos resíduos reciclados por empresas especializadas;
apenas resíduos de varrição e orgânicos são destinados a aterro sanitário.
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Nome comercial no Brasil: Pfizer
Ano de início da operação no Brasil: 1952
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 3.000
Nome da matriz: Pfizer
Ano de fundação: 1849
Cidade da sede: Nova York (EUA)
Número de funcionários no mundo: 100.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para redução da emissão de co2 e outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, da geração de resíduos sólidos e do consumo de água e para aumento da eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores.

Programa Embaixadores Pfizer dos Projetos Sociais – divulgação interna das ações sociais da empresa e criação de grupo de
funcionários porta-vozes dos projetos que viajam para conhecer as iniciativas na capital paulista e no Nordeste e, ao retornar, compartilham a experiência com demais colegas de equipe.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Educação médica continuada – atualização em doenças, diagnósticos e tratamentos para centenas de médicos especialistas do
país, por meio de encontros, na web ou presenciais, com profissionais da saúde e envio de material informativo.
Programa Eu Quero Parar – sistema de relacionamento com médicos em todo o Brasil para conscientizá-los sobre a importância
da adesão ao tratamento do tabagismo para os pacientes, os quais recebem informações e acompanhamento.
Relacionamento com profissionais de saúde – por meio de telefone, site e cartas, médicos de todo o país têm acesso a artigos
científicos, tiram dúvidas sobre medicamentos e reportam à empresa eventuais reações adversas dos produtos.

Ações sociais
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Ação Forte – desenvolvimento, apoio e acompanhamento dos trabalhos da ong criada pelos funcionários da fábrica em Campinas
(SP). Seu principal foco é o Programa Jovens Empresários, que oferece a dezenas de adolescentes de 15 a 17 anos um curso de
preparação para o primeiro emprego, que trabalha valores éticos, sociais e proporciona a prática do empreendedorismo por meio
de aulas de comunicação e expressão, conceitos empresariais, cidadania e informática.
Associação Cidade Escola Aprendiz – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Cores da Vida, que propõe a articulação de uma rede no entorno de quatro casas de apoio à criança com câncer na cidade de São Paulo (SP) e na elaboração de um
projeto educativo para cada uma delas, a fim de garantir mais autonomia em relação a sua intencionalidade educativa.
Associação Cornélia Vlieg – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Tear, que oferece em Guarulhos (SP) oficinas
terapêuticas e profissionalizantes para reinserir 120 portadores de transtornos mentais e gerar renda pela comercialização do material
produzido. Parceiro: Prefeitura de Guarulhos.
Associação Saúde Sem Limites (SSL) – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Saúde e Cultura Pankararu, com
ações para melhorar a saúde de 5.000 índios da aldeia Pankararu, localizada no sertão de Pernambuco, a exemplo da formação de
parteiras e de esclarecimentos a jovens sobre educação sexual.
Care Brasil – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Jovem Produtor, que incentiva o empreendedorismo rural
por meio da criação de suínos e aves. O intuito é melhorar a alimentação das famílias de pequenos municípios do Piauí, ampliando o
conhecimento da comunidade e proporcionando geração de trabalho e renda de forma sustentável.

Ação social ligada ao negócio
Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) – patrocínio ao Programa Brasil Respirando Melhor, pelo qual a entidade realiza
ações contra o tabagismo no país, como seminários, campanhas e diálogos, para divulgação da importância da implementação
de leis antifumo.
Depto. de Comunicação Corporativa | tel.: (11) 5185-8500 | comunicacaocorporativa@pfizer.com | www.pfizer.com.br
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Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo – apoio para a realização de curso de inclusão digital, visando à inserção tecnológica dos idosos
que vivem na casa. Apoio também a iniciativas culturais, como idas ao teatro e ao cinema, concurso cultural de talentos (artes, música,
fotos etc.), entre outros.
Centro de Educação Ambiental de Guarulhos (Ceag) – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Programa Pfizer de Educação Ambiental, que tem como objetivo conscientizar educadores e estudantes de Guarulhos (SP) sobre a importância da preservação
do meio ambiente. Parceria: Diretoria de Ensino da Região Sul.
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de 91 equipamentos de informática desativados.
Instituto Kaplan – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Vale Sonhar, que incentiva jovens a elaborar seu projeto
de vida e orienta sobre sexo seguro, prevenção de gravidez na adolescência e planejamento familiar. O projeto está inserido no curso
de biologia de todas as escolas estaduais de São Paulo.
Movimento de Organização Comunitária (MOC) – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do Projeto Cabra Escola, que visa
erradicar o trabalho infantil e aumentar o orçamento das famílias de baixa renda no semiárido da Bahia. Por meio da caprinocultura,
contribui para o combate à desnutrição e para a permanência das crianças na escola.
Programa Voluntários Pfizer – atuação de 192 voluntários em contação de histórias e festas para crianças em hospitais; investimento
em asilos e creches (a empresa dobra o valor arrecadado pelos funcionários); envio de alimentos e brinquedos a entidades; e aulas
de informática e livros para jovens, beneficiando milhares de pessoas em São Paulo (SP), Guarulhos (SP) e Itapevi (SP).
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Nome comercial no Brasil: Produtos Roche Químicos
e Farmacêuticos S.A. *
Ano de início da operação no Brasil: 1931
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 1.252 (Divisão Farmacêutica)
e 245 (Divisão Diagnóstica)
Nome da matriz: F. Hoffmann-La Roche Ltd
Ano de fundação: 1896
Cidade da sede: Basileia, Suíça
Número de funcionários no mundo: 81.507 (dez/2009)

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Publicação regular, no Brasil, desde 2004, de relatório de sustentabilidade, com informações sobre desempenho social,
ambiental e econômico. Para as edições de 2007 e 2008, a empresa envolveu no processo de elaboração do relatório os
seguintes stakeholders: público interno, fornecedores, médicos e associação de pacientes;
• Utilização de estudos, pesquisas e apoio de especialistas para melhor fundamentar a resolução de dilemas éticos,
socioambientais e relativos a direitos humanos;
•	Adoção de política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas
partes interessadas (cliente direto/indireto);
•	Priorização na contratação de fornecedores que comprovadamente tinham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para a redução de emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, de geração de resíduos sólidos e de consumo de água e para o aumento da eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Gerenciamento de performance de funcionários – criação e implementação de plano de carreira com objetivos e metas; avaliação,
pelo funcionário e seu gestor, de oportunidades de desenvolvimento na empresa; reconhecimento financeiro vinculado a desempenho; plano de sucessão.
Compliance – mediação e tomada de providências em casos de conflitos de relacionamento e desvios de conduta no ambiente de
trabalho, feitas por um comitê misto e um representante da área jurídica. As medidas vão de simples tutorias até demissões.
SpeakUp Line – linha telefônica e sistema de gravação para que todos os funcionários possam denunciar a uma central global casos
de violação ao código de conduta da empresa por demais colaboradores.
Política de doações – o Comitê de Doações analisa e delibera sobre as solicitações de bens, doação em espécie ou bolsas de estudo
feitas por institutos de pesquisa e de tratamento de pacientes, sociedades científicas, associações de pacientes ou de seus familiares
e outras organizações sem fins lucrativos de utilidade social.
Capacitação e treinamento– cursos ministrados para funcionários internos (sobre liderança, gestão e produtividade), equipes de
vendas (orientação ao cliente, postura ética, demandas socioambientais) e de manufatura (excelência operacional em processos),
além de capacitações de colaboradores da área técnica e também de distribuidores.
Treinamento em combate à corrupção – apresentações sobre o tema para todas as unidades de negócio e capacitações (distribuição do código de ética da empresa e treinamento eletrônico sobre o conteúdo do documento).
Treinamento em segurança e meio ambiente – uso de e-learning para capacitar funcionários em prevenção de acidentes e proteção
ambiental e individual. Treinamentos realizados pela equipe de segurança do trabalho e meio ambiente nas unidades matriz, fabril e
de distribuição.
Distribuição via Roche Express – capacitação e auditoria de dezenas de empresas que atuam na distribuição de produtos da empresa no país, pelo serviço de entrega, a fim de garantir o transporte em perfeitas condições, respeitando padrões de qualidade.
Estímulo à sustentabilidade na cadeia produtiva – prioridade a fornecedores que se responsabilizam em não usar mão de obra
infantil ou trabalho escravo e realização de auditorias regulares para reavaliar os fornecedores-chave.
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Práticas corporativas ligadas ao setor
Diálogo com governo – participação na Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, a fim de negociar a
inclusão de medicamentos e soluções terapêuticas inovadoras na lista do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
aumentando o acesso da população a tratamentos mais eficazes.
Transferência de Tecnologia de Medicamentos – no âmbito das parcerias com laboratórios oficiais do poder público, visando elevar a oferta de determinada droga no sistema público de saúde, a empresa concedeu autorização e forneceu princípio ativo para o
governo produzir medicamento para gripe A (H1N1) em meio à pandemia.
Diálogo com fontes pagadoras – contato permanente com operadoras de saúde, hospitais privados e clínicas, com divulgação de
informações sobre novas soluções terapêuticas e pesquisas recentes que atestam a eficácia dos produtos.
Selo de Segurança Roche ID – mecanismo de identificação para medir a autenticidade dos produtos, para garantir a inviolabilidade
dos medicamentos de oncologia e hematologia e, assim, promover a segurança dos pacientes contra eventuais danos ou fraudes.
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Controle de impacto ambiental – na unidade fabril, queda de quase 20% no consumo de água; uso de poço artesiano próprio;
adoção de sistema de gestão dos impactos da biodiversidade com monitoramento e relatórios; eliminação de ações ineficientes ao
lado de uso de mecanismos de estabilização de processos.
Destinação de lixo orgânico e reciclável – encaminhamento de dezenas de toneladas de lixo orgânico para aterro industrial e
de dezenas de toneladas de material reciclável para empresa de aparas e reciclagem; incentivo à prática da reciclagem por parte
dos colaboradores.
Neutralização de GEE de eventos – compensação, com o plantio de mais de 11 mil mudas de árvores em Área de Proteção Permanente (APP) no Paraná, das emissões de gases de efeito estufa gerados pela empresa em seus eventos ao longo do ano (consumo
de energia elétrica, diesel e gasolina, viagens aéreas e resíduos orgânicos).
Tratamento de efluentes – tratamento de 100% dos efluentes gerados no processo produtivo da empresa, em estação de tratamento de efluentes por método biológico.
Uso de aparas de papelão – economia de recursos financeiros e redução de impacto no meio ambiente, alcançadas por meio da
substituição de plástico bolha por aparas de papelão no preenchimento de caixas de distribuição de produtos.
Programa Roche de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida – série de ações de orientação para funcionários sobre hábitos
alimentares adequados, exercícios físicos regulares, prevenção e controle do estresse, bem-estar, relacionamento interpessoal e
participação em atividades culturais, de lazer e de voluntariado.
Promoção da saúde dos funcionários – campanhas de prevenção e conscientização ao longo do ano (Aids, tabagismo, gripe, osteoporose, diabetes, avaliação oftalmológica, cardiopatias), além de incentivo à realização de exames periódicos e de oferta de exames
e vacinas contra a hepatite B.
Campanha de combate ao sedentarismo de colaboradores – a mobilização resultou em aumento de 19% na participação de
funcionários em ginástica laboral, grupo de corrida, ioga e dança de salão, atividades incentivadas pela empresa.
Semana da Saúde e Qualidade de Vida – participação de centenas de funcionários e familiares em atividades como: palestras sobre
saúde, testes de glicemia, colesterol e triglicérides, avaliação postural, vacinação contra gripe sazonal, orientação nutricional, aferição
de pressão arterial, cálculo do índice de massa corpórea, dicas ergonômicas sobre postos de trabalho, quick massage, teste de gerenciamento de tempo, entre outros.
Programa Estar Grávida – orientação de gestantes, colaboradoras e dependentes de funcionários, em encontros com o Grupo de
Apoio à Maternidade e Paternidade (Gamp), para receber orientações sobre parto, cuidados com o bebê, aleitamento, integração
de vida pessoal e familiar com desempenho profissional.
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Diálogo Roche – portal para profissionais de saúde (www.dialogoroche.com.br), com artigos científicos, estudos sobre medicamentos, bulas, dicionário médico, materiais de orientação a pacientes e conteúdo multimídia utilizável durante a consulta.
Educação Médica Continuada – realização de dezenas de eventos no Brasil e no exterior (congressos, reuniões presenciais e virtuais) para manter milhares de profissionais de saúde atualizados em áreas como nefrologia, oncologia, diabetes, hepatite e cardiopatias,
além de envio de informações por meios on-line, como blogs e twitter.
Política de Relacionamento com Profissionais da Saúde – adoção de parâmetros para a promoção de medicamentos que pressupõem o cumprimento da legislação, a autonomia dos médicos, a verdade, a clareza, o equilíbrio e a atualização nas informações
sobre produtos, assim como a transparência nos relacionamentos.
Programa Roche de Avaliação de Tecnologias em Saúde – fórum de discussão para médicos sobre avaliação de tecnologias em saúde e farmacoeconomia (benefícios clínicos e econômicos para pacientes de uma nova terapia em relação à terapia-padrão). Estudo
demonstrou custo-efetividade de medicamento para hepatite C.
Estudo para cobertura de quimioterapia oral por plano de saúde – realização de pesquisa para demonstrar que se os convênios
passarem a cobrir tratamentos de uso domiciliar para câncer no país, o impacto financeiro por beneficiário seria mínimo, garantindo
que todos os pacientes das operadoras de saúde tivessem acesso a tratamento adequado.
Medical Clearance – análises ética, jurídica, científica e corporativa, somadas à aprovação, pelo Departamento de Suporte Médico
Científico, de peças de divulgação ou materiais de comunicação da empresa; capacitação de funcionários em lei que rege a propaganda de medicamentos de prescrição em eventos científicos e campanhas sociais.
Política sobre amostras grátis – distribuição feita exclusivamente para profissionais prescritores, com a finalidade de se familiarizarem com os produtos. É vetado por completo o uso como contrapartida ou incentivo à prescrição.
Pegassist – programa de suporte a pacientes com hepatite C, que inclui uma enfermeira consultora para tirar dúvidas e auxiliar na
aplicação do medicamento, além da distribuição de folhetos informativos com dicas sobre qualidade de vida do paciente e orientações para os familiares ou responsáveis.
Capacitação em diagnóstico de hepatite C – projeto-piloto de treinamento de agentes do Programa de Saúde da Família (PSF)
no diagnóstico da doença, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PA). A empresa também realizou em pacientes
exames de biologia molecular, que permitem o diagnóstico.
Educação direta ao paciente com diabetes – apoio, pela Roche Diabetes Care, a 28 enfermeiras que visitaram 12 mil pacientes em
São Paulo (SP) para ensiná-los a realizar o teste de glicemia e a interpretar o resultado, entre outros esclarecimentos.
Rede para Detecção do DNA Pró-viral em crianças nascidas de mães soropositivas e gestantes com sorologia indeterminada
para HIV-1 – envio de equipamentos e testes da empresa, além de treinamentos para equipes de projeto-piloto do governo federal
de detecção precoce de HIV por DNA viral em recém-nascidos, em 15 laboratórios públicos, em 11 estados e DF. O objetivo é
implantar uma rede de laboratórios aptos a realizar o exame.
Centro de Diabetes do Hospital do Rim (Unifesp) – doação de equipamentos para a realização de exames, elaboração de materiais
educacionais para médicos e demais profissionais de saúde, oferta de informações sobre remédio ao paciente e patrocínio a um
grupo de controle da doença.
Portal Bonviver – manutenção do portal (www.bonviver.com.br) com informações sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da osteoporose, além de dicas de alimentação e atividades físicas adequadas, beneficiando milhares de pessoas que o acessam.
Website Artrite Reumatoide – manutenção de website (www.artritereumatoide.com.br) com informações sobre a doença, seu
diagnóstico e tratamento, além de dicas a respeito de qualidade de vida e cuidados com o paciente, beneficiando milhares de pessoas
que o acessam.
Portal Cucas – manutenção do website (www.cucas.com.br), cuja sigla é Companheiros Unidos contra a Acne, com conteúdo sobre
a doença, fóruns de debate e um dermatologista para sanar as dúvidas de adolescentes e jovens que o acessam.

Ações sociais
Programa Vizinho Legal (Unidade Jaguaré) – tem como meta promover impactos sociais pelo desenvolvimento de valores, pela
ampliação de perspectivas de futuro e pelo empoderamento de indivíduos e da comunidade do entorno da Roche, em São Paulo
(SP). Atua nas áreas da cultura, esporte, saúde, família e comunidade, em benefício de centenas de pessoas de diferentes idades.
Voluntários da empresa deram aulas de inglês. Parcerias: cinco escolas públicas e instituições sociais locais.
Programa Vizinho Legal (Unidade Jacarepaguá) – cursos profissionalizantes para dezenas de jovens e adultos que vivem no entorno
da fábrica no Rio de Janeiro (RJ), a fim de que ingressem no mercado de trabalho. Voluntários da empresa participaram. Parceria:
Sistema Firjan (Sesi e Senai).
Programa de Voluntariado da Roche – doação, por voluntários da empresa, de 568 horas em ações sociais ligadas à saúde, no Rio
de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), em benefício de adolescentes, jovens adultos e gestantes de baixa renda.
Projeto Educação Ambiental – visita à empresa, no Dia Mundial do Meio Ambiente, de dezenas de alunos do ensino fundamental
de escola municipal do Rio de Janeiro (RJ). Eles conheceram as instalações, assistiram a uma palestra sobre o tema e escreveram
redações a respeito, com premiação para as três melhores.
Doação em materiais – destinação, a projetos de terceiros, de alimentos, brinquedos, cobertores, computadores, unidades de itens
de higiene, livros, material escolar, agasalhos etc.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer de Intestino (Abrapreci) e Associação Brasileira do Câncer (ABCâncer) – apoio
à campanha Laços de Esperança, realizada pelas entidades em espaços públicos de oito capitais para esclarecer milhões de pessoas
sobre a importância do exame preventivo contra o câncer de intestino.
Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) – apoio à campanha Juntos contra o Linfoma, realizada pela
entidade, para esclarecer milhões de pessoas sobre os sintomas da doença e para alertar médicos sobre seu importante papel no
diagnóstico precoce. Conta com o apoio de seis sociedades médicas.
Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) e Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes (Fenad) – doação de testes de glicemia e mobilização de médicos e profissionais de saúde para a campanha de testes em espaços
públicos em São Paulo (SP), difundida pela Rádio Bandeirantes.
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Website Mulher Consciente – manutenção do website (www.mulherconsciente.com.br), com conteúdo sobre o câncer de mama,
diagnóstico precoce e tratamento, beneficiando milhares de pessoas que o acessam. Parceria: Federação Brasileira de Instituições
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).
Website Quimioral – manutenção do website (www.quimioral.com.br), com informações sobre o tratamento com quimioterapia
oral, beneficiando milhares de pessoas que o acessam. Parceria: Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer de Intestino (Abrapeci)
e Associação Brasileira de Câncer (ABCâncer).
Website Xenicare – manutenção do website (www.xenicare.com.br), com informações sobre hábitos saudáveis de vida que previnem e ajudam no tratamento da obesidade, beneficiando milhares de pessoas que o acessam. Contém receitas com baixo teor de
gordura, orientação para montagem de cardápios, tabela de troca de alimentos, entre outros.
Accu-Chek Responde – canal de relacionamento com oferta de informações úteis para milhares de pacientes de diabetes e familiares, distribuído em: atendimentos telefônicos, interação por site (www.accu-chek.com.br) e revista De Bem com a Vida, em
formatos impresso e on-line.
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Associação Nacional dos Pacientes com Artrite Reumatoide (Anapar) e Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará
(Garce) – apoio à realização do 1o Fórum de Pacientes sobre Políticas Públicas para Doenças Reumáticas, em Fortaleza (CE), no qual
centenas de participantes debateram o acesso a tratamento para os pacientes.
Capacitação de lideranças de ONGs – discussões e reflexões da empresa com líderes das entidades representativas de pacientes, sobre o
papel dos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Saúde e de seus representantes a respeito das formas de participação e da importância
de ser ouvido nesse espaço que, apesar de ser consultivo, tem significativa representatividade.
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) – apoio ao Outubro Rosa, campanha
pela qual a entidade alertou milhões de pessoas sobre a necessidade da mamografia anual para mulheres com 40 anos ou mais e
mobilizou escritoras de blogs e twitters, munindo-as de informações úteis.
International Health Care Solutions (IHCS) – em parceria com laboratório privado, oferta gratuita pela empresa de centenas de
exames de biologia molecular, que permitiram o diagnóstico da hepatite C, o que elevou as chances de cura.
Parcerias com ONGs de pacientes – formalização de contratos de parceria com 52 organizações representativas de pacientes,
dentre 156 cadastradas; capacitação das mesmas, pela empresa, em gestão profissional e em estratégia, visando qualificar e fortalecer
suas práticas.
Procura-C – realização de centenas de ações de conscientização e diagnóstico gratuito da hepatite C em 46 cidades, com testes
aplicados em milhares de pessoas, assim como oferta de informações para médicos e profissionais de saúde. Parcerias: ONGs, médicos, profissionais de saúde e serviços públicos.
* Em 2009, o Relatório de Sustentabilidade de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (Divisão Farmacêutica da Roche)
passou a incorporar as informações da Roche Diagnóstica Brasil Ltda. (Divisão Diagnóstica da Roche).
Depto. de Responsabilidade Social Corporativa | tel.: (11) 3719-8250 | rosicler.rodriguez@roche.com | www.roche.com.br
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Nome comercial no Brasil: Sanofi-Aventis
Ano de início da operação no Brasil: 2004
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 2.247
Nome da matriz: Sanofi-Aventis
Ano de fundação: 1973
Cidade da sede: Paris, França
Número de funcionários no mundo: 105.000

•	Adesão ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, proteção
do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas;
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Priorização à contratação de fornecedores que comprovadamente tinham boa conduta socioambiental;
•	Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para redução de emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito
estufa na atmosfera, de geração de resíduos sólidos e de consumo de água e para aumento de eficiência energética;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa;
•	Indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade de entorno.

Governança e transparência — divulgação interna e adoção dos princípios contidos no código de ética da empresa, que estabelece,
entre outros, boas práticas de comercialização, respeito às regras contra corrupção e às regras da indústria farmacêutica.
Investimento em equipamentos industriais mais modernos — aquisição, na fábrica em Suzano (SP), de novo maquinário com
capacidade produtiva quatro vezes maior, melhores condições ergonômicas de operação e menos consumo de recursos.
Programa Guarda Mirim de Suzano (SP) — contratação de dezenas de jovens como aprendizes, na fábrica da empresa no interior
paulista, os quais foram qualificados e encaminhados pela Guarda Mirim.
Programa Jovem Cidadão Sanofi-Aventis — adesão da empresa ao programa de aprendizagem do governo do Estado de São
Paulo, com a contratação de dezenas de jovens de escolas estaduais como aprendizes na sede em São Paulo (SP).
Programa Permanente de Redução do Impacto Ambiental — aquisição de maquinário e alterações em infraestrutura, na fábrica
em Suzano (SP), permitiram reduzir resíduos e consumo de energia e elevar a eficiência produtiva. Sistemas eletrônicos integrados
também possibilitaram a redução, de forma significativa, do uso de papel nos controles de produção.
Visita Técnica de Qualidade dos Distribuidores — avaliação, por meio de auditoria, da eficiência dos processos e instalações dos
distribuidores de medicamentos, assim como o cumprimento de normas regulatórias e procedimentos de qualidade.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Diálogo permanente com a imprensa — promoção de educação científica sobre prevenção de patologias, entendimento de estudos clínicos e uso responsável de medicamentos por meio de seminários para a mídia, com palestrantes de reconhecida notoriedade,
e acesso facilitado aos principais porta-vozes da empresa.
Portal Medical Services (www.medicalservices.com.br) — criado há mais de 10 anos, visa a promover a educação médica continuada, é de acesso gratuito, mas restrito a médicos e profissionais de saúde, com conteúdo científico atualizado, beneficiando
milhares de pessoas que o acessam.
Programa de Educação Continuada Conexão — capacitação técnica de milhares de farmacêuticos, balconistas e proprietários de
farmácias em todo o país em cursos de marketing, finanças, RH e assuntos regulatórios, por meio de conteúdo desenvolvido especialmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).
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Programa Safety Zone — palestras e aulas para dezenas de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e administradores de hospitais para
implantar nesses locais de trabalho “zonas livres de trombose”, a fim de melhorar o atendimento ao paciente internado e diminuir a
incidência da ocorrência da doença em ambiente hospitalar.
Serviço de instrutoras em diabetes — equipe para atender a pacientes em domicílio, em todo o país, explicando sobre a necessidade de adesão ao tratamento, alimentação adequada e uso correto da medicação e dos dispositivos de aplicação. Há ainda entrega
gratuita de informativos e aparelhos de medição de glicose.
Site Atmosfera Feminina (www.atmosferafeminina.com.br) — projeto elaborado e mantido pela empresa e especialistas colaboradores, com conteúdo sobre saúde e bem-estar da mulher, abordando prevenção, hábitos saudáveis e qualidade de vida, em
benefício de milhares de internautas, que o acessam no país.
Site Diabetes Nós Cuidamos (www.diabetesnoscuidamos.com.br) — serviço lançado há mais de dez anos pela empresa, com
projeto e conteúdo elaborado pela companhia e especialistas colaboradores, com dicas sobre uso adequado e responsável de medicamentos e sobre vida saudável e prazerosa, beneficiando milhares de pessoas que o acessam.
Site Tratando Alergia (www.tratandoalergia.com.br) — contém informações e dicas de como prevenir a alergia e conviver melhor
com o problema, beneficiando milhares de pessoas que o acessam.
Site Tudo Sobre Ela (www.tudosobreela.com.br) — espaço criado pela empresa com a contribuição de profissionais de saúde,
visando dar orientações para pacientes de esclerose lateral amiotrófica (Ela), familiares e profissionais de saúde, beneficiando milhares
de pessoas. Parceria: Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela).
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) — patrocínio ao Prêmio ABC de Publicação Científica, realizado pela entidade para
reconhecer os dez melhores estudos de pesquisadores da área de cardiologia publicados na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia,
contribuindo, assim, para a continuidade das pesquisas nessa área.
Treinamento e capacitação em pesquisa clínica — cursos para dezenas de pesquisadores e profissionais de saúde em sete cidades,
abordando execução de estudos clínicos, metodologia científica, estatística, ética e regulamentações.

Ações sociais
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Ano da França no Brasil — patrocínio da empresa a eventos culturais, históricos e educacionais ao longo do ano de 2009, em São
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), beneficiando centenas de jovens, adultos e idosos.
Associação Paulista de Medicina (APM) — patrocínio ao projeto Música nos Hospitais, pelo qual milhares de pessoas, de dez
cidades do país, assistiram a concertos de música erudita da Orquestra Limiar da APM, com jovens musicistas que se apresentam há
sete anos em hospitais públicos ou de caráter filantrópico.
Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — correalização da exposição educativa Vias do Coração, na Casa da
Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador (BA), com painéis, testes
multimídia e vídeos em 3D sobre o órgão e a prevenção de doenças cardiovasculares, com o objetivo de conscientizar a população.
Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — patrocínio à exposição educativa sobre dengue, na Casa da
Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com dados sobre o mosquito transmissor, o vírus e as formas de controle,
além de vídeo que mostra em detalhes o ciclo de vida do Aedes aegypti.
Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — patrocínio a livro em comemoração ao centenário da descoberta
da Doença de Chagas: Carlos Chagas: um cientista do Brasil.
Comida que Cuida - Dicas de Alimentação durante o Tratamento do Câncer — desenvolvimento do livro com dicas de alimentação e receitas, distribuição gratuita e versão para download no site da empresa, visando atingir entidades de saúde que atendem a
milhares de pacientes com câncer, a fim de humanizar o tratamento.
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Comida que Cuida 2 - O Prazer na Mesa e na Vida de Quem tem Diabetes — desenvolvimento do livro com dicas de alimentação e receitas, distribuição gratuita e versão para download no site da empresa, visando atingir entidades de saúde que atendem a
milhares de pacientes com diabetes, a fim de humanizar o tratamento.
Comida que Cuida 3 - Receitas e Histórias para Você Fazer as Pazes com o Seu Coração — desenvolvimento do livro com dicas
de alimentação e receitas, distribuição gratuita e versão para download no site da empresa, visando atingir entidades de saúde que
atendem a milhares de pacientes com problemas no coração, a fim de humanizar o tratamento.
Doação em materiais — destinação, a diversas instituições, de 17 equipamentos hospitalares e 1 veículo.
Doação em materiais — destinação, a projetos de terceiros, de 200 brinquedos, 2 computadores, 1 impressora, 11 toneladas de
materiais recicláveis (alumínio, papelão, plástico etc.), 1837 peças de roupas, sapatos e cobertores.
Doutores da Alegria — apoio ao Programa “Boas Misturas” de Formação para Profissionais de Saúde, que qualificou milhares de
profissionais em quatro capitais, por meio de oficinas de troca de experiência entre os palhaços e quem trabalha nos hospitais.
Expedição Bandeira Científica — apoio à expedição de dezenas de médicos e estudantes de medicina a Ivinhema (MS) para prestarem atendimento básico de saúde a milhares de moradores, sob a coordenação da Fundação Faculdade de Medicina (FFM) da USP. A
empresa também doou remédios e vacinas. Oito voluntários participaram da ação. O programa é apoiado há 5 anos pela empresa.
Exposição Epidemik — dentro das ações do Ano da França no Brasil, correalização, no Centro Cultural da Ação da Cidadania, no
Rio de Janeiro (RJ), da mostra de acervo audiovisual histórico e jornalístico com retrospectiva de grandes epidemias mundiais, além
de videogame coletivo, que simulava o enfrentamento a crises epidêmicas. Parcerias: Fiocruz e Instituto Butantan.
Exposição fotográfica e livreto De Peito Aberto — patrocínio à publicação de livro sobre a autoestima da mulher com câncer de
mama, com depoimentos de médicos e de pacientes, e à mostra de fotos no Conjunto Nacional em São Paulo (SP), ambos com o
intuito de conscientizar e sensibilizar milhares de pessoas para o tema, dando continuidade ao projeto iniciado em 2006.
Fundação Gol de Letra — apoio ao Programa Virando o Jogo, que, no contraturno escolar, oferece a dezenas de crianças, adolescentes e jovens, na zona norte de São Paulo (SP), atividades de expressão oral e escrita, arte, educação física e sexualidade.
Hospital Infantil Darcy Vargas — adesão voluntária de 200 funcionários à Campanha Seja um Papai Noel, que consiste em escolher
cartas de crianças internadas na entidade de saúde e comprar os presentes, que são entregues pela empresa ou pelos voluntários
em cerimônia próxima do Natal.
Hospital Memorial Guararapes (HMG) — doações financeiras para a entidade de saúde situada em Jaboatão dos Guararapes (PE),
a fim de que continue a atender a milhares de pacientes em mais de vinte especialidades.
Nossos Sonhos São Possíveis — programa da empresa, criado há 12 anos, viabilizou em 2009 a instalação de brinquedoteca hospitalar no Hospital Regional da Asa Sul, em Brasília (DF); doação de ludocarro (brinquedoteca móvel) ao Centro Hospitalar Municipal
de Santo André (SP); patrocínio ao 3º Simpósio de Brinquedoteca Hospitalar; e compra de brinquedos para espaço na Faculdade
de Medicina do ABC.
Prêmio Inovação Medical Services — reconhecimento, com premiação em dinheiro e visibilidade, a seis médicos, profissionais
de saúde ou acadêmicos de todo o país que, no ano, realizaram estudos científicos ou ações exemplares na área da saúde pública.
Pró-Criança Cardíaca — realização da Operação Cartão de Aniversário, que consiste em doar o valor total dos cartões de felicitação de aniversário entregues pela empresa a seus funcionários ao longo do ano à associação no Rio de Janeiro (RJ), a fim de custear
a operação cardíaca de um bebê, criança ou adolescente de baixa renda.
Programa Sou Voluntário Sanofi-Aventis — atuação de 50 funcionários da empresa em dois eventos de voluntariado em São Paulo
(SP), com dedicação de tempo, atenção e lazer a dezenas de crianças com câncer e problemas cardíacos, internadas em hospitais
onde a empresa tem brinquedotecas, assim como a seus familiares.
Santa Casa Campo Mourão (PR) — doação, dentro do Programa Equipa Brasil, de equipamentos de monitoramento para a UTI
da entidade.
Santa Casa São Paulo (SP) — doação, dentro do Programa Equipa Brasil, de automóvel para a entidade.
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Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela) — doações financeiras para a entidade em São Paulo (SP), que
beneficia milhares de pacientes, a fim de que continue a promover o apoio aos mesmos, a lutar por mais e melhores tratamentos e
a realizar eventos científicos ou prêmios na área da saúde.
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) — doações financeiras para a entidade em São Paulo (SP), que beneficia milhares de pacientes, para que continue a promover o apoio aos mesmos, a lutar por mais e melhores tratamentos e a realizar eventos científicos ou
prêmios na área da saúde.
Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica (Arela) — doações financeiras para as entidades em MG e RS, que beneficiam milhares de pacientes, a fim de que continuem a promover o apoio aos mesmos, a lutar por mais e melhores tratamentos e a
realizar eventos científicos ou prêmios na área da saúde.
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) — correalização do Programa Conviver
– Apoio e Orientação à Mulher com Câncer de Mama, pelo qual dezenas de pacientes e familiares podem tirar dúvidas e ser acolhidos por equipes multidisciplinares em três hospitais nas três capitais do Sul. Foram distribuídos livros Comida Que Cuida – Câncer,
para orientar a alimentação da paciente, assim como outros materiais de apoio.
Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (SEMPR) — doação, dentro do Programa Equipa Brasil, de equipamentos
ligados ao diabetes, a osteoporose e a eletroneuromiografia e construção do Centro Médico-Ambulatorial do Serviço de Endocrinologia e Metabologia da entidade.
Programa de Acesso a Medicamentos — redução do custo de tratamento de saúde pública contra a leishmaniose por meio de
adoção de preço sem lucro nem prejuízo em venda para o Ministério da Saúde, ampliando o tratamento para mais brasileiros.
Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) — apoio ao Coração na Batida Certa – Campanha Nacional de Prevenção
das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, realizada pela entidade em diferentes cidades, com ações educativas e preventivas (palestras,
folhetos, caminhadas, camisetas) e criação de dia nacional de alerta.
Depto. de Comunicação Corporativa | tel.: (11) 3759-6923/3759-6968 | comunicacaoinstitucional@sanofi-aventis.com
www.sanofi-aventis.com.br
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Nome comercial no Brasil: Laboratórios Servier do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1976
Sede no Brasil: Rio de Janeiro (RJ)
Número de funcionários no Brasil: 345
Nome da matriz: Les Laboratoires Servier
Ano de fundação: 1954
Cidade da sede: Neuilly sur Seine, França
Número de funcionários no mundo: 20.000

Indicadores e práticas de responsabilidade social
•	Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes
interessadas (cliente direto/indireto);
•	Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade;
•	Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e redução do consumo de água;
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Ação social
4ª Regata de Veleiros Clássicos – patrocínio a evento náutico de dois dias, realizado em Búzios (RJ), a partir do Iate Clube Armação
de Búzios (Icab), com a participação de dezenas de embarcações, competindo em sete categorias.
Depto. de Direção Financeira | tel.: (21) 2142-1450 | xavier.pernee@br.netgrs.com | www.servier.com
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Coleta seletiva – separação para reciclagem de papel, papelão, metal e barrica.
Economia de luz – execução de estudos sobre redução de energia elétrica a ser implantados entre 2010 e 2011.
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Nome comercial no Brasil: Shire Farmacêutica Brasil Ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 2007
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 20
Nome da matriz: Shire
Ano de fundação: 1986
Cidade da sede: Basingstoke, Inglaterra;
Chesterbook e Boston, EUA
Número de funcionários no mundo: 4.000

Indicador e prática de responsabilidade social
•	Adesão ao Pacto Global da ONU, apoiando os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, proteção
do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas.

Prática corporativa ligada ao setor
Doação de materiais – destinação de aparelhos médicos para a Abraff, a Acamu e a AMPSRJ, que lidam com portadores de doenças
raras geneticamente determinadas. Os equipamentos auxiliam na aplicação do medicamento, humanizando o tratamento.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira do Déficit de Atenção (Abda) – apoio aos programas educativos da entidade destinados a familiares de pacientes e educadores, à participação em congresso na Colômbia e à realização de evento semelhante no Rio de Janeiro (RJ).
Associação Brasileira de Pacientes Portadores da Doença de Fabry e Familiares (Abraff) – manutenção das atividades da instituição de Campinas (SP), que atua em prol de dezenas de portadores dessa doença rara, bem como de seus familiares.
Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses (Acamu) – apoio a encontros de dezenas de pacientes e familiares para compartilhar experiências, promovidos pela entidade situada em Florianópolis (SC), e à participação dos mesmos em congressos.
Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose do Estado do Rio de Janeiro (AMPSRJ) – manutenção das ações da entidade, promoção de encontros entre dezenas de pacientes e familiares, produção de informativos.
Depto. de Gerência Geral | tel.: (11) 3014-7363 | responsabilidadesocial@shire.com | www.shire.com.br
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Nome comercial no Brasil: Zambon
Ano de início da operação no Brasil: 1958
Sede no Brasil: São Paulo (SP)
Número de funcionários no Brasil: 232
Nome da matriz: Zambon
Ano de fundação: 1906
Cidade da sede: Milão, Itália
Número de funcionários no mundo: 2.565

Indicador e prática de responsabilidade social
•	Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de
tomada de decisão da empresa.

Inovação em produção, logística, distribuição, negócios e produtos – adoção de mecanismos como transferência da produção
para nova planta em Itapecerica da Serra (SP), terceirização de produção e padronização de insumos, diminuindo perdas.
Práticas comerciais – estabelecimento de política para o distribuidor com prazos de venda e de descontos bem definidos e passível
de auditoria, com a finalidade de administrar melhor os níveis de estoque no mercado.

Educação continuada – dezenas de aulas para milhares de médicos em todo o país, ministradas por profissionais terceirizados e/ou
gerente médico, abordando temas como diagnóstico e tratamento da cistite, osteoartrite e gripe H1N1.
Relacionamento com a classe médica – realização de dois simpósios e patrocínio a duas revistas científicas e a dois sites informativos
(www.livredacistite.com.br e www.trateadordental.com.br), além de treinamento da força de vendas para melhor desempenhar a
qualificação científica que levam aos médicos.
Relacionamento com consumidores – colocação, no site, de bulas em fonte ampliada e em áudio, para deficientes visuais, além de
manutenção de dois sites, sobre cistite (www.livredacistite.com.br) e dor dental (www.trateadordental.com.br).
Relacionamento com stakeholders – distribuição do Value Report 2008, com valores da empresa e resultados financeiros, modernização do site oficial e divulgação à imprensa de opiniões e posições sobre diversos temas na área da saúde.
Resíduos industriais – desenvolvimento, em parceria com um terceiro, de mecanismo mais eficaz de destinação de resíduos industriais e início da reciclagem de alguns artigos anteriormente incinerados.

Ação social
Doação em materiais – destinação, à Associação Comunitária das Crianças e Adolescentes de Osasco e Região (Accaor), em Osasco
(SP), de computadores, monitores, scanner e fax.

Ação social ligada ao negócio
Associação Brasileira de Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – contribuição mensal para manutenção
da entidade que beneficia, no estado de São Paulo, centenas de pacientes, por meio de informação e acesso a tratamento.
Depto. de Recursos Humanos | tel.: (11) 3075-9300 | zambon.informa@zambongroup.com| www.zambon.com.br

R e l at ó r i o I n t e r fa r m a d e R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l 2 0 1 0 | a n o b a s e 2 0 0 9

Práticas corporativas ligadas ao setor
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Supervisão
Antônio Britto | Presidente-Executivo – Interfarma
Coordenação geral
Vera Valente | Acesso e Inovação – Interfarma
Coordenação de comunicação
Octávio Nunes | Comunicação Institucional – Interfarma
Pesquisa e produção
P&B Comunicação
www.pbcomunica.com.br

Banco de dados
José Luis Pedroso
Projeto gráfico e diagramação
Entrelinha Design
www.entrelinha.art.br
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Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
R. Verbo Divino, 1.488 conj. 7A. São Paulo SP 04719-904
tel. (11) 5180-2380 Fax: (11) 5183-4247 www.interfarma.org.br

