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Apresentação

A história recente do Brasil mostra que o país evoluiu de maneira espetacular, sendo conside-
rado por especialistas a sexta economia mundial. Alguns fatores contribuíram para que chegásse-
mos a este patamar: os princípios da nossa economia estão plenamente preservados, assim como 
nossas instituições; o país desenvolveu-se, tornou-se mais competitivo, investimos mais em ciência 
e tecnologia; inovamos mais; mudamos nosso padrão de consumo e continuamos fortalecidos 
mesmo diante de turbulências econômicas ao redor do mundo.

Entretanto, velhos problemas continuam a nos assombrar. Pesquisas recentes indicam que a 
saúde pública é motivo de preocupação para 61% dos brasileiros. Ao mesmo tempo, o setor de 
saúde representa hoje 9% do PIB e quase 5% da força de trabalho do país. A inovação é um funda-
mento que sustenta tais números e aponta o caminho para maior acesso e melhoria nas condições 
de vida da população.

Nós, da Interfarma, somos parte desta imensa engrenagem. Por isso, nossos esforços são no 
sentido de aprimorar o relacionamento com os mais diversos públicos, de auxiliar na melhoria do 
ambiente para investimentos, de manter regras sanitárias para a produção de medicamentos bio-
lógicos – a nova fronteira da ciência – e de ajudar na implantação do sistema de rastreabilidade de 
medicamentos no Brasil, por meio de tecnologias que garantam segurança ao produto desde sua 
origem até o consumidor final. Tudo dentro dos mais rigorosos padrões de conduta ética.

Esse Relatório de Responsabilidade Socioambiental é um compromisso público de nossas em-
presas que, ao longo de 2010, beneficiaram milhares de pessoas em todo o Brasil com seus 
projetos e programas sociais. Foram relatadas 272 ações de Investimento Social Privado, ou seja 
mobilizações filantrópicas em prol da sociedade. Em Responsabilidade Socioambiental Empresarial 
houve 215 práticas, além de outras 174 apuradas com base nos Indicadores Setoriais FarmaSus-
tentável, indicadores próprios do setor farmacêutico.

Apenas em ações de cunho filantrópico, foram investidos R$ 40 milhões, um crescimento de 
15% em relação a 2009. Esses aportes aconteceram em grande parte com recursos do caixa das 
empresas, mas também com a utilização de leis de incentivo fiscal.

A ampliação das ações sociais das empresas associadas à Interfarma e o mapeamento dos dados 
feito de maneira ética e transparente indicam maior interação e um amadurecimento do diálogo 
com as comunidades. Mas, acima de tudo, representam o fortalecimento de nossos compromissos 
com a sociedade e a inflexível preocupação com o bem-estar e a saúde da população brasileira.
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O papel da Interfarma

A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) é uma entidade sem fins lu-
crativos, fundada em 1990, a fim de representar empresas e pesquisadores nacionais ou 
estrangeiros que promovem e incentivam o desenvolvimento da indústria de pesquisa cien-

tífica e tecnológica no Brasil, sobretudo para produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, 
medicamentos e correlatos. 

Suas indústrias associadas trabalham, portanto, na criação de produtos dedicados a tratamentos 
de saúde, que curam pacientes e/ou lhes oferecem melhor qualidade de vida. Essencialmente, essas 
companhias concebem soluções inovadoras, cada vez mais eficazes e seguras. 

Ao fim de 2010, estavam congregados na Interfarma 41 laboratórios, responsáveis por uma fatia 
importantíssima do segmento no Brasil:

• produção de cerca de 80% dos medicamentos de referência;
• administração das empresas responsáveis por mais de 40% do mercado de genéricos;
• fatia de 55,1% do mercado brasileiro de medicamentos;
• receita total líquida de R$ 17,3 bilhões no ano;
• geração de quase 27 mil empregos diretos no país;
• investimento superior a R$ 282 milhões em pesquisa e desenvolvimento. 

Participavam da Interfarma em 2010: Abbott, Actelion, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bagó, 
Bayer, Baxter, Besins, Biogen Idec, BioMarin, Biominas, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Chiesi, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Ferring, Galderma, GE Healthcare, Genzyme, GlaxoSmithKline, Ip-
sen, Isdin, Janssen-Cilag, Leo-Pharma, Lundbeck, Merck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, 
Pfizer, Reckitt Benckiser, Roche, Sanofi, Servier, Shire, Stiefel, Takeda e Zambon. 

À frente de um grupo tão representativo, há mais de 20 anos o papel principal da Interfarma 
tem consistido em disseminar o conceito de inovação, induzindo o desenvolvimento econômico 
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e buscando criar um ambiente seguro, estável e propício para os investimentos. Em sua atuação, a 
entidade leva em conta constatações como:

• o Brasil é o país que mais tributa as vendas de medicamentos no mundo1;
• o tempo para aprovação de uma pesquisa clínica em nosso país varia entre 10 e 14 meses, 
bem acima dos três a quatro meses observados nos Estados Unidos, França e Canadá, e supe-
rando em muito a média mundial de 8,6 meses2;
• 50,8% das empresas de biociências localizadas em território brasileiro têm dificuldades na 
obtenção de patentes3;
• no ranking mundial de depósitos de patentes, o Brasil ocupava a 23ª colocação com partici-
pação de 0,3% sobre o total de 20094.

Por outro lado, a Interfarma atua para promover a interação e o estreitamento das relações 
com os diversos agentes, principalmente autoridades de saúde, de forma a discutir temas de in-
teresse do mercado, como pesquisa clínica, sistema regulatório, acesso e financiamento à saúde, 
biotecnologia e informalidade. 

Em relação ao acesso à saúde, o cenário também apresenta números que requerem esforços: 

 • o governo participa com 41,6% dos gastos com saúde5, o que torna o Brasil o único país com 
sistema universal de saúde em que o gasto privado é maior que o público;
• em outros países com sistema universal, os gastos públicos são de: 87,4% no Reino Unido, 
79,7% na França, 71,1% na Itália, 72,5% na Espanha e 70,4% no Canadá 6;
• do montante investido pelo governo, aproximadamente 8% é destinado à compra de medicamentos, 
comparado com cerca de 12% no exterior7;
• os consumidores são responsáveis por quase 80% dos gastos totais do país com medicamentos, uma 
das taxas mais altas do mundo8;
• entre os gastos familiares, os de assistência à saúde aparecem em quarto lugar, depois de habitação, 
alimentação e transporte9; 
• as famílias brasileiras mais pobres comprometem 12% de sua renda com compra de remédios10.

1  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), The pharmaceutical industry in figures 2010.
2  Good clinical practice journal, 2008.
3  Biominas Brasil, Estudo das empresas de biociências Brasil, 2009.
4  Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi).
5  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Contas Satélites de Saúde 2005-2007.
6  Organização Mundial de Saúde (OMS) – Dados para 2006.
7  Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus).
8  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Health Data/2008. 
9  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010.
10  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),  2010.

Além de contribuir com as reflexões para se alcançar parâmetros mais justos, a Interfarma e 
suas associadas estão comprometidas com esforços de educação e de promoção de novas terapias 
que beneficiem os pacientes e com projetos que valorizem a medicina. 

Todas essas ações, independentemente da natureza ou do efeito ensejado, são sempre pauta-
das pela preservação da independência dos profissionais da saúde em sua tomada de decisão ao 
prescreverem medicamentos. 

A ética nas relações com os stakeholders (diferentes públicos de relacionamento) e o respeito à 
legislação vigente são a base dos princípios defendidos pela Interfarma por meio de seu Código de 
Conduta11. O documento orienta as indústrias a cumprir, com rigor e de maneira transparente, os 
compromissos assumidos perante a sociedade. 

Além disso, a entidade mantém uma Comissão de Ética, que avalia situações conflitantes com os 
princípios estabelecidos, aplicando advertências, multas ou promovendo acordos entre as partes.

Desde 2009, a Interfarma ampliou sua preocupação com o campo da Responsabilidade So-
cioambiental Empresarial e criou uma comissão para que suas associadas pudessem desenvolver 
conceitos, expor projetos, trocar informações e maximizar esforços individuais e conjuntos, que 
visam ao bem público da nação brasileira. O presente relatório é um dos resultados desse trabalho.

11  Disponível em: <www.interfarma.org.br/site2/images/pdf/CodigodeCondutaInterfarmaRevisao2008Port.pdf>. Data de acesso: 10 dez. 2011.
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1312 Pelo segundo ano consecutivo, a Interfarma publica o Relatório de Responsabilidade Socioam-
biental de suas associadas, no qual atividades de cidadania corporativa são compiladas coleti-
vamente. A presente edição traz dados de 2010, referentes a práticas, projetos e programas 

que envolveram corpo funcional, toda a cadeia produtiva e benefícios à comunidade externa de 29 
indústrias farmacêuticas multinacionais instaladas no Brasil.

Aderiram a este projeto: Abbott, Actelion, Astellas, AstraZeneca, Bagó, Bayer, Biogen Idec, 
Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Chiesi, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Ferring, GE Healthca-
re, Genzyme, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lundbeck, Merck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, 
Pfizer, Roche, Sanofi, Servier, Shire, Takeda e Zambon1. 

Do ponto de vista conceitual, a publicação adota o entendimento de Responsabilidade Socio-
ambiental Empresarial do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social2 e de Investimento 
Social Privado preconizado pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)3. Além disso, 
contempla os Indicadores Setoriais FarmaSustentável, elaborados por especialistas reunidos pelo 
Grupo dos Profissionais Executivos do Mercado Farmacêutico (Grupemef)4.

Ao todo, foram registrados 661 descritivos de ações, sendo 215 relativas à Responsabilidade 
Socioambiental, 174 aos Indicadores FarmaSustentável e outras 272 referentes a projetos ou pro-
gramas de Investimento Social Privado. O levantamento (não auditado) ocorreu por meio de mé-

1  A quantidade de indústrias permaneceu a mesma do ano-base 2009. Houve apenas uma troca: não participaram deste relatório Amgen e Galderma; entraram 
Actelion e Bristol-Myers Squibb. Com a fusão de Takeda e Nycomed em 2011, nesta edição os dados da Nycomed aparecem com o nome de Takeda.
2  “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 estabe-
lecimento 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.” Disponível em: <http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/
pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>. Data de acesso: 11 dez. 2011.
3  “Repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse pú-
blico. Incluem-se nesse universo as ações sociais protagonizadas por empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por famílias, 
comunidades ou indivíduos.” Disponível em: <http://site.gife.org.br/ogife_tudo_sobre_isp.asp>. Data de acesso: 11 dez. 2011.
4  Disponível em: <http://www.farmasustentavel.com.br> e <http://www.grupemef.com.br>. Data de acesso: 11 dez. 2011.
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todo declaratório e pode ser entendido como um termômetro da responsabilidade socioambiental 
das principais indústrias farmacêuticas de pesquisa no país. 

Para reunir os dados, as companhias preencheram um questionário on-line, hospedado no site 
da Interfarma, com acesso logado, e cujo conteúdo foi previamente debatido, adaptado e, então, 
aprovado pelas participantes. Durante um período de 75 dias, representantes buscaram informa-
ções em suas corporações para responder a dezenas de perguntas e, em seguida, relacionar e 
descrever, em formulários padronizados, atividades de cada categoria conceitual.

Como resultado, nos três primeiros capítulos deste relatório, as informações são apresentadas 
separadamente. Primeiro, constam as estatísticas gerais do grupo, comparativos em relação ao 
cenário de 2009 e análises técnicas. Depois, aparecem os destaques qualitativos, selecionados 
pelas próprias empresas, em cada fase do questionário. Na sequência da publicação, estão consi-
derações sobre o panorama 2010 e, por último, resumos individualizados de cada companhia, as 
chamadas fichas técnicas.

ProcEsso dE Produção

Essa segunda edição do Relatório de Responsabilidade Socioambiental Interfarma contou com 
aperfeiçoamentos em relação ao anterior. A começar pelo debate iniciado após a publicação do 
relatório 2009, que abriu novas perspectivas para as associadas quanto aos vários temas aborda-
dos, de meio ambiente a assistência social, de cuidados dentro das fábricas a capacitações para 
fornecedores, entre outros. 

A oportunidade de compartilhar experiências, trocar ideias e aprimorar procedimentos fez com 
que a Comissão de Responsabilidade Social estabelecesse, em 2011, um calendário de encontros 
mensais, na sede da Interfarma. Nessas ocasiões, os representantes das indústrias participaram 
de debates, palestras e definiram objetivos. Um exemplo de discussão em pauta é a atuação num 
projeto de investimento social conjunto, que deve se somar ao manancial de atividades individuais 
já em curso. Outro se referiu a esclarecimentos sobre o melhor uso de leis de incentivo fiscal 
existentes no Brasil.

Ao surgirem os primeiros somatórios do presente relatório, uma constatação saltou aos olhos: 
o aumento no conjunto de ações relatadas, da ordem de 80% em relação ao informado no ano 
anterior. Esse é um dos indícios de sucesso no propósito original da Interfarma de congregar suas 
associadas também no cenário da responsabilidade socioambiental corporativa, o que pode se 
explicar por um conjunto de novas situações:

• as participantes compreenderam a importância do mapeamento e, como consequência, pude-
ram reunir mais informações internamente, comunicando-se com variadas áreas e departamentos;

• companhias já bastante atuantes dentro e fora de sua cadeia de negócios aumentaram a 
quantidade de ações relatadas;
• outras, que apresentavam atuações ainda modestas, despertaram para o assunto e passa-
ram a se mobilizar.

Aumentou ainda o total do montante investido em ações filantrópicas e, consequentemente, a 
soma de beneficiários diretos no país. Diante dessas transformações positivas, todos concordam, 
entretanto, que o desafio está apenas no começo, embora com uma boa rota traçada. As páginas 
que se seguem marcam concretamente essa trajetória.



Indicadores de Responsabilidade 
Socioambiental Empresarial



1918 A s 29 empresas participantes deste relatório são multinacionais com origem em diferen-
tes países. A maior parte, nove, é norte-americana. Em seguida, vêm quatro suíças. A 
Alemanha e o Japão sediam três companhias cada. De Dinamarca, França e Itália há duas 

representantes por país. Já Argentina e Inglaterra abrigam uma matriz. Duas companhias têm dupla 
nacionalidade: uma é anglo-americana e outra, anglo-sueca. 

País de origem Empresas Total

Estados Unidos
Abbott, Biogen Idec, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly,  
GE Healthcare, Genzyme, Janssen-Cilag, MSD, Pfizer

9

Suíça Actelion, Ferring, Novartis, Roche 4

Alemanha Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck 3

Japão Astellas, Daiichi Sankyo, Takeda 3

Dinamarca Lundbeck, Novo Nordisk 2

França Sanofi, Servier 2

Itália Chiesi, Zambon 2

Argentina Bagó 1

Inglaterra GlaxoSmithKline 1

Inglaterra e Estados Unidos Shire 1

Inglaterra e Suécia AstraZeneca 1
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2. A empresa priorizou a contratação de fornecedores que comprovadamente tinham boa conduta 
socioambiental?

Entre as 215 ações em Responsabilidade Socioambiental apuradas em 2010, 41% delas resul-
taram de políticas globais, adaptadas à realidade local. Em contrapartida, 44% foram desenvolvidas 
exclusivamente pelas filiais brasileiras. 

Do total, 108 estão ligadas ao corpo funcional (veja a partir da página 26) e 107 a meio ambien-
te e a relacionamento com stakeholders. As companhias também informaram que nesse conjunto 
de práticas 26% já alteraram positivamente índices sociais (saúde, educação, meio ambiente etc.). 

Sobre meio ambiente, as participantes foram questionadas a respeito de metas específicas para 
quatro focos estratégicos: uso de energia, geração de resíduos sólidos, emissão de gás carbônico e 
uso de água. A grande maioria, 27 empresas (93%), indicou que dispunha de sistema de moni-
toramento com objetivos específicos para todos ou parte desses quesitos. 

A redução da geração de resíduos sólidos recebeu atenção de 17 companhias (59%), en-
quanto a diminuição do consumo de água foi indicada por 15 (52%). A diminuição da emissão de 
gás carbônico e de outros gases causadores do efeito estufa e o aumento da eficiência energé-
tica foram monitorados por 12 participantes (41%), em cada um desses três quesitos. Além disso, 
dez companhias (35%) afirmaram priorizar a contratação de fornecedores que comprovadamen-
te tinham uma boa conduta socioambiental. 

A maioria das participantes (72%) declarou dispor de políticas e/ou procedimentos para respon-
der prontamente a qualquer sugestão, apelo, esforço ou demanda dos clientes diretos e indiretos. 

Quanto ao Serviço de Atendimento a Consumidores (SAC), 22 companhias (76%) assinalaram 
acompanhar com indicadores os questionamentos recebidos de clientes. Dessas, 50% indicaram 
que as opiniões expressas nesses atendimentos pesam nos processos decisórios.

Por cumprirem diretrizes internacionais, muitas indústrias não publicam relatórios de responsabi-
lidade socioambiental ou de sustentabilidade em outros países, que não os de suas matrizes. Entre as 
29 participantes do presente levantamento, 21 (72%) não apresentaram esse tipo de relatório no 
Brasil em 2010, embora quase todas possuam relatório global, relatando a dinâmica do conglo-
merado como um todo, e, em alguns casos, com menção às ações promovidas em território brasi-
leiro. Oito companhias (28%) prestam contas aqui regularmente de ações sociais e de práticas 
de Responsabilidade Socioambiental promovidas no Brasil.

Apurou-se, ainda, que nove companhias (31%) haviam aderido ao Pacto Global da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) até 2010. Lançado oficialmente em 2000, tal pacto fornece 
diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de dez princípios 
relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. 

Redução do consumo 
de água 52%

59%Redução da geração 
de resíduos sólidos

41%Redução da emissão 
de CO2

41%Aumento da eficiência 
energética

Sem resposta

Sim 35%

Não 48%

17%

Gráficos

1. A empresa possuía sistema de monitoramento com metas específicas para: aumentos de eficiên-
cia energética, redução da geração de resíduos sólidos, redução de emissão de CO2 e de outros 
gases causadores do efeito estufa e do consumo de água?

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

Sim

Não

Sem resposta

72%

14%

14%
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4. O serviço de atendimento a consumidores/clientes era acompanhado por indicadores?

Sim

Não

Sem resposta

76%

17%

7%

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

4%

4%

42%Não se aplica

50%Sim

Não

Sem resposta

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

0Sem resposta

72%Não

28%Sim

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

24%Sem resposta

45%Não

31%Sim

dEsTAquEs

Mais de uma centena de práticas foram listadas pelas 29 indústrias farmacêuticas participantes 
do presente levantamento, tendo como referência os indicadores gerais do Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade Social. 

As apontadas pelas indústrias como principais aparecem em detalhes a seguir, de maneira a 
ilustrar os cuidados tomados dentro da operação das fábricas para preservar o meio ambiente 
e as relações, em todas as frentes, com públicos de interesse. São igualmente exemplificados os 
processos para ouvir o consumidor e que têm influência significativa na gestão das companhias no 
Brasil. Trata-se, portanto, de alguns exemplos, o que não significa que outras participantes do rela-
tório não tenham experiências análogas na mesma área e de igual importância. Apenas por motivo 
de concisão optou-se por não citar todas.

Monitoramento de questões ambientais

Na sede da Actelion, no Rio de Janeiro (SP), todo o lixo gerado é disposto em lixeiras específicas 
para separação e posterior reciclagem. Foram estabelecidas normas de coleta seletiva visando ao 
armazenamento, a equipe de limpeza passou por treinamento e os funcionários participaram de 
campanhas de conscientização ambiental. 

A Bagó reaproveita milhares de litros de água por mês devido à instalação de uma tubulação externa, 
que conduz a água quente do destilador de volta para a cisterna do prédio, permitindo sua reutilização. 

O Conselho Comunitário Consultivo foi criado na Bayer, em 2006, para ser um canal direto de 
comunicação entre a empresa e as comunidades do entorno da unidade de Belford Roxo (RJ). Com-
posto por líderes comunitários, representantes da companhia e de órgãos governamentais, sua função 
é discutir regularmente temas relacionados à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

A fábrica da Boehringer Ingelheim, em Itapecerica da Serra (SP), separa e destina adequadamente seus 
resíduos. Em 2010, cerca de metade do material gerado seguiu para reciclagem. Algumas toneladas foram 
doadas para instituições. A empresa também faz coprocessamento e incineração e providencia inventário 
de emissões de gases poluentes da fábrica. Já o escritório, na capital paulista, situa-se em edifício certificado 
pelo Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), apresentando dispositivos para redução 
do consumo de energia e água, entre outros cuidados com o ambiente.

Na Bristol-Myers Squibb, os resíduos do escritório têm coletores específicos, incluindo pilhas e 
CDs, e todos seguem para descarte adequado. Na Chiesi, quinzenalmente, uma empresa tercei-
rizada se encarrega de recolher o material separado pelos colaboradores. 

A Eli Lilly enviou mais de 43 toneladas de material para reciclagem em 2010. Quanto ao consumo 
de água e de energia e à gestão de resíduos, a empresa tem acompanhado métricas globais fixadas pela 
matriz e tomou medidas como: uso de torneiras automáticas, troca de bombas de água por modelos 
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de alta eficiência, adoção de mecanismo para captar luz externa em ambientes na sede, instalação de 
filtro para minimizar a geração de resíduos na estação de tratamento de efluentes, substituição de gás 
de refrigeração CFC por ecológico.

A Ferring adquiriu lixeiras adequadas para separação de papel e plásticos e passou a doar o material 
coletado mensalmente a uma recicladora. A GE HealthCare utiliza no Brasil soluções e equipamentos 

desenvolvidos e comercializados globalmente por ela, dentro da estratégia denominada Ecomagination. O 
objetivo é diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa em 1% até 2012, em todas as fábricas 
ao redor do mundo, reduzir o consumo de água em 20% e aprimorar sua reutilização.

A GlaxoSmithKline possui uma moderna estação de tratamento de efluentes na capital fluminense, 
que devolve a água para o sistema de abastecimento público com qualidade acima dos padrões exigidos 

dEdicAção no ATEndiMEnTo Ao consuMidor

As indústrias farmacêuticas obedecem às mesmas diretrizes de prestadoras de serviços na con-
dução de seu Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Tais regras estão descritas no decreto nº 
6.523/2008, que regula, por exemplo, telefonia, planos de saúde e atendimento de bancos.

No entanto, a interfarce com pacientes e profissionais de saúde tem extrema rele-
vância para as associadas Interfarma, que constantemente promovem treinamentos e 
desenvolvem seus canais de contato para oferecer esclarecimentos efetivos. 

Mais do que isso, elas tendem a acompanhar de perto as opiniões e necessidades expressas 
pelo cliente final, monitoram o retorno obtido e utilizam as informações para aperfeiçoar pro-
cessos da cadeia de negócios. 

A Actelion possui linha gratuita para comunicação com o público em geral e ramal exclusivo de 
pronto atendimento para chamados médicos de emergência, além de responder com agilidade 
solicitações via e-mail. 

Em seu 0800, a Astellas dá retorno às diversas demandas e informa sobre locais de venda, 
preços e indicações. A central captura e acompanha eventuais relatos de eventos adversos.

A AstraZeneca acompanha e monitora mensalmente o SAC. A prática gera indicadores, a 
partir dos quais implementa treinamentos para a equipe, cria mensagens-chave para os temas 
mais recorrentes e define estratégias de qualidade. 

A Bagó recebe as demandas dos consumidores por e-mail e telefone. No registro de reação 
adversa, o caso é repassado imediatamente ao departamento de farmacovigilância, para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Na Biogen o serviço obedece a prazos e a controles determinados por regras internacionais 
de boas práticas.

A Boehringer Ingelheim conta com um departamento de inteligência para monitorar os dados 
do SAC, no intuito de auxiliar a comunicação com o paciente e contribuir com a área de desen-
volvimento de produtos.

Na Bristol-Myers Squibb também há um serviço de atendimento integrado ao sistema de farma-
covigilância. Casos adversos por uso de medicação seguem imediatamente para a divisão médica.

A Daiichi Sankyo capacita regularmente os atendentes e utiliza as informações do serviço na 
revisão de materiais a serem enviados aos pacientes.

O Encontre Ferring é um número de telefone para o qual o consumidor pode ligar para des-
cobrir o local mais próximo onde o medicamento prescrito pode ser adquirido. 

Além de esclarecer dúvidas e atender às necessidades dos pacientes, os atendentes da 
Genzyme orientam sobre consumo responsável de medicamentos, por meio de canais te-
lefônico e eletrônico.

O atendimento da GlaxoSmithKline oferece opção especializada para profissionais de saúde e 
representantes de vendas, com o objetivo de responder a demandas específicas.

Sugestões de consumidores que chegam pela Central de Relacionamento com o Consumidor 
(CRC), da Janssen-Cilag, subsidiam inovações de produtos e serviços. Para o relacionamento 
exclusivo com profissionais de saúde, a companhia dispõe de linha 0800 e espaço on-line.

A Merck recebe as demandas dos consumidores e sempre reforça o uso correto da medica-
ção e a necessidade de acompanhamento médico.

A Novartis mantém o atendimento ao consumidor por e-mail e telefone, priorizando a lingua-
gem clara e acessível sobre utilização adequada de seus produtos.

A Novo Nordisk fornece orientações sobre diabetes, hemofilia e distúrbios do crescimento. 
Para isso, o quadro de funcionários é frequentemente treinado. 

A Sanofi recebe mais de 100 mil ligações em seu SAC (Farma + vacinas). Semanalmente, 
realiza pesquisas de satisfação com o consumidor, além de ajustes nas monitorias, para garantir 
a qualidade da informação prestada.

Pfizer e Roche também possuem diferenciais nos canais de contato com públicos de relacio-
namento (veja na página 45).
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pela legislação. A água também é reutilizada nas torres de arrefecimento e aplicada na rega de jardins. A 
companhia ainda controla a emissão de CO2 e gere responsavelmente seus resíduos sólidos. 

A Janssen-Cilag integra o Healthy Planet, um programa global da Jonhson&Jonhson, dividido em 
temas, passando por economia de energia, redução de resíduos e preservação da biodiversidade. Ele 
contemplou toda a cadeia de produção e deu origem em 2010 a um grande plano de gestão do uso de 
recursos da companhia no Brasil.

Seguindo determinação da matriz, a filial brasileira da Novo Nordisk avalia seus fornecedores para 
qualificá-los e contratar apenas os alinhados ao código de ética e de negócios da empresa. A iniciativa, 
chamada Business Opportunity Opening Model (Boom), resultou em melhores negociações, menor fluxo 
fiscal e melhor gestão de custos.

Em 2010, a criação de um Comitê de Sustentabilidade Ambiental na fábrica de Suzano da Sanofi 
permitiu lançar várias iniciativas que culminaram em economia no consumo de água (16%) e redução na 
geração de resíduos sólidos (7%).

Para economizar energia elétrica, a Servier realizou estudos e implantou um sistema com geradores 
elétricos, que entram em funcionamento em horário de pico. Em relação ao gerenciamento de resíduos, a 
empresa praticou coleta seletiva, com separação de papelão, papel e metal. Pilhas e baterias seguiram para 
aterro industrial; medicamentos, princípios ativos e reagentes, para incineração; materiais como toucas, 
jalecos e luvas descartáveis foram encaminhados para coprocessamento. 

APoio Ao corPo funcionAl

As farmacêuticas se destacam por oferecer diversos treinamentos e benefícios incorporados ao dia a 
dia de funcionários e de terceirizados. São oportunidades em educação, saúde, relacionamento familiar e 
profissional, bem-estar físico e mental. 

O levantamento realizado para a produção deste relatório mostrou que em 2010 as 29 associadas 
Interfarma participantes empregavam cerca de 27.500 funcionários no Brasil. Aproximadamente 17% 
estavam com mais de 45 anos de idade. E as mulheres ocupavam 41% das vagas. Em 26 empresas 
(90%), a presença feminina em cargos de gerência e diretoria superava 10%, nas seguintes distribuições:

• a partir de 10%: Astellas, GE Healthcare e Shire;
• a partir de 20%: Chiesi, Servier, Takeda e Zambon;
• a partir de 30%: Abbott, AstraZeneca, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, MSD,  
   Novartis, Pfizer, Roche e Sanofi;
• a partir de 40%: Actelion, Bayer, Eli Lilly, GlaxoSmithKline e Janssen-Cilag;
• a partir de 50%: Bristol-Myers Squibb, Daiichi Sankyo, Lundbeck e NovoNordisk; 
• a partir de 60%: Genzyme.

Em 86% das pesquisadas todos os funcionários podiam contar com programa de previdência 
complementar. Em 22 delas (76%) havia programas de aconselhamento sobre planejamento de 
carreiras, auxiliando os colaboradores na reflexão sobre as funções individuais e na identificação 
de objetivos a longo prazo.

O perfil desses trabalhadores é bem específico. Estatísticas coletadas pelo Departamento Eco-
nômico da Interfarma apontam que em 2010 55% tinham curso superior completo. 

As 29 associadas seguem o Código de Ética da Interfarma, adotado por todo o corpo fun-
cional. Quase todas (97%) possuem também códigos de ética próprios no Brasil e declararam 
treinar periodicamente funcionários novos e antigos para seguir as premissas expressas em seus 
respectivos documentos.

Gráficos

1. A empresa oferece programa de previdência complementar a todos os funcionários?
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2. A empresa tem programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxi-
liar os empregados na reflexão sobre suas funções e identificação de objetivos a longo prazo?

3. A empresa possui um código de ética/conduta próprio no Brasil?
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dEsTAquEs

Assistências social, jurídica e psicológica

Pelo Programa Sempre com Você, a Abbott oferece assistência para funcionários, cônjuges e seus 
filhos até 18 anos, visando à resolução confidencial de problemas pessoais, como conflitos familiares, 
dependência química, assaltos e falecimentos. 

Na Daiichi Sankyo, o Programa Mais Vida também presta assistências jurídica, social, financeira e 
psicológica para funcionários e seus dependentes. 

A Genzyme proporciona no Programa Bem me Quer uma rede de profissionais para atender fun-
cionários e seus familiares. O primeiro contato é por uma linha 0800. Após a avaliação do caso, os 
atendimentos tornam-se presenciais e são mantidos em sigilo. 

capacitações

Dentro do Programa Energy for Performace, a GlaxoSmithKline faz treinamentos, com duração 
de dois dias, sobre energia física, mental, espiritual e emocional. A base conceitual é a mesma aplicada 
a atletas de elite. 

A Novo Nordisk mantém na unidade de Montes Claros (MG) a iniciativa NovoArtes, que oferece 
oficina de artesanato para familiares de funcionários sem emprego formal. Resíduos industriais com-
põem a matéria-prima do curso, que funciona como alternativa de geração de renda para dezenas 
de participantes. 

A Sanofi desenvolve várias ações que estimulam a autogestão de carreira do nível gerencial em 
seu programa de desenvolvimento de líderes. Dentre os programas está o Soul Marketing, uma 
capacitação para funcionários que atuam direta e indiretamente com marketing, por meio de fóruns, 
palestras, treinamentos presenciais e evento.

A Takeda realiza em vários departamentos o Pensa, um programa com ações internas de comu-
nicação e marketing para os funcionários compreenderem a importância e a finalidade dos produtos 
que fabricam. Iniciada em 2008, como um piloto, a iniciativa foi adotada pela matriz. 

diversidade 

Dentro do Diversidade & Inclusão, a Pfizer realizou um painel sobre os temas do programa: valo-
rização e respeito à individualidade dos funcionários e reconhecimento de suas habilidades. Entre os 
benefícios originados destacam-se: direito à licença-maternidade de seis meses para mulheres e de dez 
dias para homens, lançamento do livro Sob outro olhar – histórias de superação de mulheres que traba-
lham na Pfizer e publicação trimestral da revista Incluir. 

Educação e apoios 

Na Abbott, uma fundação sem fins lucrativos, com matriz nos Estados Unidos, oferece bolsa de estu-
dos de graduação a filhos de funcionários, auxílio que não é posteriormente cobrado. A fundação também 
presta assistência financeira a ativos e aposentados com problemas graves. E, em parceria com uma mon-
tadora, a filial brasileira auxilia os trabalhadores que desejam adquirir automóveis zero-quilômetro. 

A GE Healthcare abre as portas de sua universidade corporativa – a primeira do gênero no mundo, 
criada em 1956, em Crotonville, nos Estados Unidos – para os funcionários do Brasil. Também oferece 
e-learning, na chamada Universidade On-Line, que conta com cursos livres em várias áreas e com uma 
biblioteca virtual de 10 mil títulos. 

A Universidade Janssen-Cilag funciona no Brasil com programas focados em educação, aspectos 
técnico-clínicos dos produtos, habilidades de vendas e no desenvolvimento de competências. As 

PrincíPios E vAlorEs sEMPrE EM foco

A Interfarma zela pelo cumprimento do Código de Ética da instituição. Essa com-
pilação de regras, bem como os códigos de conduta próprios de cada associada, 
são a base para a chamada área de Compliance das companhias ouvir, mediar e 
solucionar eventuais conflitos, atitudes e desvios de conduta ou ética no ambiente 
de trabalho e no relacionamento com os stakeholders. 

A MSD promove treinamentos anuais sobre seus preceitos para todos os funcio-
nários, além de manter uma estrutura permanente para tirar dúvidas e garantir a 
atuação responsável perante seus diferentes públicos.

Na Novartis, uma linha telefônica global e gratuita, ligada à Compliance, permite 
que os funcionários denunciem, em caráter confidencial, práticas de não confor-
midade à ética e às políticas da indústria. As denúncias e comunicações de supos-
tos desvios podem envolver os próprios colaboradores ou outros influenciadores 
da companhia.

Business Ethics é o nome do código interno da Novo Nordisk, que orienta as 
ações de relacionamento com médicos, pacientes e sociedade, além de reger os 
procedimentos negociais. Todos os anos, a área jurídica promove conversas sobre 
os conteúdos do manual para funcionários novos e antigos. A prática inovadora da 
filial brasileira foi reconhecida pela matriz. 
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aulas abordam questões relacionadas aos produtos, à postura adequada diante dos profissionais ou 
de instituição de saúde e às boas práticas internacionais no segmento. 

No parque industrial da Merck, no Rio de Janeiro (RJ), aconteceu, em 2010, a Feira do Saber, para 
mais de mil colaboradores. Eles participaram de momentos lúdicos, com exercícios corporais, peças 
de teatro e curtas-metragens. No evento, foram apresentadas parcerias da empresa voltadas para a 
formação e o aprimoramento profissional. A prática foi reconhecida pela matriz alemã como um dos 
destaques mundiais para autodesenvolvimento do funcionário. 

A Zambon concede, pela iniciativa Giovani Energie, bolsa de estudo nos ensinos médio e superior 
para filhos de funcionários que tenham excelente desempenho acadêmico. 

iniciativas para gestantes

O Programa Gravidez Saudável, da AstraZeneca, visa diminuir as complicações pré e pós-parto. 
As colaboradoras participam de palestras e orientações, sob responsabilidade da equipe de Saúde 
Ocupacional, com colaboração de fisioterapeuta, ginecologista e enfermeira. A força de vendas 
também participa do programa.

A Genzyme aderiu ao programa federal Empresa Cidadã, que incentiva, por meio de deduções 
no imposto de renda das empresas, a ampliação da licença-maternidade para seis meses, desde que 
a mãe não matricule o recém-nascido em creche nesse período. A Abbott também ampliou para seis 
meses o período de licença-maternidade. 

Mobilizações pela saúde

Em 2010, a Actelion promoveu campanhas sobre qualidade de vida, distribuiu material promocional com 
dicas e contratou uma empresa especializada para gerar relatórios individuais acerca da saúde dos funcionários. 

A Genzyme, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), divulga campanha 
para seus funcionários sobre doenças renais, com material informativo e exames. A companhia tem 
ainda a Campanha da Saúde, um dia anual para vacinação (gripe e hepatite), checagem de glicemia, 
aferição de pressão arterial e palestras sobre alimentação saudável, entre outras orientações. 

Todos os anos, a Merck realiza a Semana da Saúde, com o objetivo de difundir informações 
educativas sobre saúde física, mental e emocional, quando são oferecidos exames preventivos e 
vacinações. Em 2010, foi montado um spa, com massagem, ofurô e outras terapias. 

Durante dois meses de 2010, a Roche fez uma campanha de combate ao sedentarismo, que 
ampliou em 30% a adesão à prática de exercícios entre os funcionários. Anualmente, a Unidade 
Jaguaré realiza a Semana da Saúde e Qualidade de Vida, extensiva a familiares. Na ocasião, ocor-
rem palestras, exames clínicos, vacinação contra gripe, orientação nutricional, dicas ergonômicas, 
quick massage e avaliação de níveis de estresse, entre outras.

qualidade de vida

Na Abbott, o Programa Vital oferece serviços de costura, cabeleireiro, lavanderia, shiatsu, massagens 
e ginástica laboral. Também incentiva as atividades físicas, por meio de aluguel de quadras esportivas e 
convênio com academias e grupos de corrida. Para quem deseja aprimorar conhecimentos, há convê-
nios para aulas de inglês gratuitas.

Os funcionários do escritório da Astellas podem aderir ao horário reduzido às sextas-feiras, 
mediante compensação em outros dias da semana e também contam com horário flexível de 
entrada e de saída. 

incEnTivos PArA APrEndizEs E PEssoAs coM dEficiênciA

As empresas farmacêuticas possuem experiências interessantes de treinamento e ab-
sorção de mão de obra, como as expostas a seguir.
• A Boehringer Ingelheim mantém o Programa Conectar, pelo qual pessoas com defici-
ência admitidas trabalham quatro horas diárias, durante os seis primeiros meses, dedi-
cando a outra parte do tempo aos estudos. A qualificação é desenvolvida pelo Instituto 
Pró-Cidadania de Desenvolvimento e Capacitação para Pessoas Especiais (IPCPE). A 
companhia também oferece bolsa auxílio e posterior contratação a jovens aprendizes 
capacitados pelo Núcleo de Aprendizagem Profissional (Nurap).
• Na Bristol-Myers Squibb, o Projeto Cidadania estimula os funcionários a indicarem 
pessoas com deficiência para as vagas disponíveis. A cada currículo recebido, a Bristol 
doa alimentos para uma instituição de apoio a jovens de baixa renda.
• A Chiesi mantém convênio, em São Paulo (SP) e em Santana de Parnaíba (SP), com 
o Programa Jovem Cidadão, do estado de São Paulo, focado em inseri-los no mercado. 
• Na Eli Lilly, a oportunidade para jovens se chama Programa Crescer e ocorre em par-
ceria com o Rotary Club, responsável pela formação e acompanhamento dos aprendizes. 
• A Janssen-Cilag apoia o Lar Escola São Francisco, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), na capacitação de pessoas com deficiências físicas e visuais, em áreas como 
informática e administração, e faz contratações em cumprimento à lei de cotas. 
• Na Pfizer, o Programa de Inclusão do Profissional com Deficiência, criado em 2006, 
oferece turno de quatro horas de trabalho e bolsa-auxílio para estudo no contraturno. A 
companhia acompanha o desenvolvimento da carreira desses funcionários e investe em 
sua formação continuamente.
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Na Servier, após avaliação com nutricionista, pessoas com índice de massa corpórea (IMC) aci-
ma de 30 recebem orientação nutricional e são encaminhadas para prática de atividade física, com 
reembolso para mensalidade da academia. 

Pelo Programa Estilo de Vida Saudável, a Shire destina verba para a compra de equipamentos e 
de roupas de ginástica, além de subsidiar plano de academia, aulas de natação, acompanhamentos 
nutricional e com personal trainer, entre outros incentivos. 

A Takeda proporciona quick massage, acompanhamento nutricional, ginástica laboral, grupo de 
corrida, coral e atividades específicas para tabagistas e gestantes. Mantém ainda uma empresa en-
carregada de promover o bem-estar e a integração entre funcionários, responsável pela celebração 
de datas comemorativas e pela organização de eventos para cerca de 500 associados.

Na Zambon, o Benvivere promove um ambiente de trabalho agradável, produtivo e de res-
peito por meio da oferta de benefícios como convênios com academias, ginástica laboral, quick 
massage, descontos em escolas de idioma e eventos para disseminar práticas preventivas de saúde.  

A AstraZeneca realiza um programa interno para diminuir estresse, depressão e outros trans-
tornos mentais, por meio de ações como palestras elaboradas pela equipe médica da empresa. 
Chamado Novas Atitudes, seu foco é manter o ambiente de trabalho saudável.

A Biogen incentiva a qualidade de vida e a prática de exercícios, arcando com até 50% do valor 
da mensalidade da academia de ginástica para os funcionários.

Na Bristol-Myers Squibb, o Clube de Corrida congrega funcionários que praticam a atividade 
esportiva e participam de provas. Eles recebem auxílio de profissionais de assessoria especializada, 
que preparam treinos, acompanham alimentação, condições físicas e desempenho em competições.

A Daiichi Sankyo oferece serviço de nutricionista quinzenalmente no escritório e diariamente na fá-
brica, cardápio do Vigilantes do Peso e orientação ergonômica com fisioterapeuta. Além disso, concede 
subsídio de até 50% no custo mensal em academia, para incentivar a prática de atividade física. Entre 
os colaboradores que aderiram a essa ação, 80% reduziram os afastamentos por motivos de saúde.

O HealthAhead é uma iniciativa global da GE que busca estabelecer uma cultura de saúde, 
extensiva a familiares dos funcionários, por meio de incentivo à atividade física, fim do tabagismo, 
orientação nutricional, gerenciamento de estresse e certificação dos ambientes de trabalho. 

A Merck também dispõe de Clube de Corrida, que estabelece treinamentos semanais, oferece 
avaliações semestrais, atendimento on-line e telefônico e apoio técnico para participação em pro-
vas. Empregados sedentários iniciaram a prática de atividade física por conta do Clube. 

Na MSD, o Programa Qualidade de Vida concede subsídios para a realização de massagens, 
ginástica laboral, sessões de RPG, drenagem linfática, acompanhamento nutricional e prática es-
portiva em academias.

No Programa Viva Mais, a Novartis integra serviços de saúde, cultura e conveniência para pro-
mover o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Há grupos de caminhada, ciclismo, futebol, 
subsídios para academia, cesta de frutas nos departamentos, convênio com estabelecimentos cul-
turais, massagem terapêutica e estética, depilação e manicure. 

O Pfizer Saudável promove prática de atividade física e alimentação saudável. Funcionários e 
dependentes contam com patrocínio de até 70% na contratação de assessoria esportiva, pagamen-
to de inscrições em corrida de rua, oferta de quick massage, fitness center e academia, distribuição 
de alimentos saudáveis no ambiente de trabalho e participação no Vigilantes do Peso. 

O Programa Roche de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida inclui dicas de hábitos ali-
mentares adequados, exercícios físicos regulares, prevenção e controle do estresse, por meio de 
ginástica laboral, apoio a corridas e a caminhadas, aulas de ioga, além de consultoria para gestantes 
e seus maridos. 

O Programa Mais Vida, da Sanofi, presta atendimento e orientação nutricional, médica, fisio-
terápica, além de atividades físicas. Em Suzano (SP), há academia própria, e em outras localidades 
são estabelecidos convênios. Na área de nutrição, a adesão já resultou em perda de 11.603 kg de 
gordura corporal e 408 cm de cintura dos participantes em 2010. 



Indicadores setoriais 
FarmaSustentável
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cíficos do setor, desenvolvidos, em 2006, pelo Grupo dos Executivos da Indústria Farmacêutica 
(Grupemef), de companhias instaladas no Brasil. 

Denominados Indicadores FarmaSustentável, têm como propósito promover e difundir, entre os 
administradores do segmento, conceitos, conteúdos e práticas que colaborem para a adoção de um 
modelo de gestão sustentável, adequado à realidade brasileira. 

São, portanto, mecanismos de aferição que envolvem uma gama ampla e complexa de públicos, 
relações, interesses e, sobretudo, responsabilidades. Na prática, devem ser minuciosamente levan-
tados pela Comissão de Responsabilidade Social e/ou representantes de algumas das áreas-chave de 
uma empresa, em cinco frentes básicas:

• 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.

Para facilitar o entendimento dos indicadores setoriais, o Grupemef elaborou um kit experimental de 
aplicação, no qual cada um possui uma lista de princípios, os quais 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.

No formulário on-line da pesquisa Interfarma, a apuração desses indicadores foi simplificada. Os 
princípios estavam enumerados, e as participantes respondiam se os adotavam ou não. Em seguida, 
deveriam associar a todas as respostas afirmativas uma ou mais experiências a elas relacionadas e, 
por fim, descrevê-las. 



3938

Ao todo, as 29 indústrias listaram 174 práticas exclusivamente desse tipo. Nas fichas técnicas 
individuais (veja a partir da página 77) reservou-se um bloco para relato dos Indicadores FarmaSusten-
tável, denominado “Práticas corporativas ligadas ao setor”. A finalidade é distingui-los dos indicadores 
gerais de Responsabilidade Socioambiental Empresarial, estabelecidos pelo Instituto Ethos, bem como 
dos parâmetros de Investimento Social Privado, firmados pelo GIFE.

Nas páginas a seguir estão citados os destaques selecionados pelas associadas. Vale esclarecer que, 
em algumas situações, práticas de responsabilidade socioambiental ou ações de caráter filantrópico 
também podem receber a classificação FarmaSustentável e vice-versa, ocasionando inevitáveis sobre-
posições de conteúdo. Por isso existem remissões nesse capítulo para outros trechos da publicação.

Outro aspecto importante: estão relacionados apenas alguns exemplos, o que não significa que ou-
tras participantes do relatório não tenham experiências análogas na mesma área e de igual importância. 
Apenas por motivo de concisão optou-se por não citar todas.

dEsTAquEs 

Maximização do acesso a terapias

Programas ou iniciativas para ampliação do acesso a medicamentos

A Actelion mantém o programa Happy, para apoio ao paciente de hipertensão arterial pulmonar. Em 
2010, a iniciativa proporcionou a dezenas de pacientes de todo o país assistência para obter medicação na 
esfera pública, orientação de dúvidas, realização de exames de monitoramento hepático e de concen-
tração de hemoglobina. O programa também distribuiu material educativo e atualizou o site informativo 
www.programahappy.com.br.

A GE HealthCare possui a estratégia global Healthymagination, cujas metas até 2015 são reduzir em 
15% o custo de procedimentos e processos com tecnologias e serviços da companhia; aumentar em 15% 
o acesso das populações a serviços e tecnologias essenciais para a saúde; melhorar em 15% a qualidade e a 
eficiência para clientes, simplificando e refinando procedimentos de saúde e padrões de cuidado. Para isso, 
tem realizado pesquisas e desenvolvido produtos, serviços e parcerias. 

A Novartis executa, desde 2000, em âmbito mundial, um projeto em prol da erradicação da han-
seníase. Assim, oferece gratuitamente medicamento para a doença em países que dele necessitam. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) faz a distribuição. No Brasil, a droga está disponível em toda a 
rede pública. Em uma década, foram doadas mais de 40 milhões de unidades, beneficiando cerca de 4,5 
milhões de pacientes em diversos países. 

Auxílio a autoridades de saúde na gestão dos recursos aplicados em programas de 
assistência farmacêutica

Por meio do Projeto Pacto AVC, a Boehringer Ingelheim capacitou um grupo com cerca de 600 
médicos, enfermeiros e estudantes de medicina, de 11 cidades, em atendimento emergencial a pacien-
tes com acidente vascular cerebral. Também proporcionou orientações sobre o uso de medicamento 
indicado para o caso. Objetivo: aumentar a eficácia no atendimento e reduzir riscos, sequelas e óbitos. 

A chamada Parceria Lilly contra a Tuberculose Multirresistente foi estabelecida com a Bem-estar 
Familiar no Brasil (Bemfam) para capacitar profissionais e gestores de saúde, agentes comunitários 
e multiplicadores em quatro capitais brasileiras. A iniciativa existe desde 2003 e visa à melhoria dos 
serviços de prevenção e controle da tuberculose e de sua manifestação relacionada à Aids (TB-HIV). 
Em 2010, a Lilly também auxiliou na execução de um estudo sobre diagnóstico rápido da doença.

A Merck oferece e custeia, pelo Programa Kras, teste para pacientes com câncer colorretal, a fim 
de determinar o status mutacional do gene Kras, permitindo aos médicos decidir pelo tratamento mais 
adequado. Desde 2008, o programa alcançou mais de 11 mil pessoas em todo o Brasil – só em 2010, 
foram 3.100. A solicitação deve ser feita pelo médico em: www.programakras.com.br.

Promoção de programas de prevenção e conscientização

A AstraZeneca promove, desde 2009, a Campanha da Autoestima. Voltada para mulheres que enfren-
taram o câncer de mama, em 2010, percorreu 30 instituições, com palestras para cerca de mil pacientes 
e cuidadores sobre o resgate da autoestima no processo de tratamento do câncer. No fim do encontro, 
as pacientes foram convidadas a participar de uma sessão fotográfica e receberam sua imagem impressa.

Durante a Quinta Semana Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, palestras e peças 
informativas sobre a doença foram apresentadas para cerca de 5 mil pacientes, familiares, profissio-
nais de saúde e leigos. A série de eventos foi desenvolvida pela Bayer, em parceria com as principais 
associações que representam os interessados nessa enfermidade no país. 

A mesma indústria apoiou o Dia do Homem, realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, 
seccional São Paulo (SBU-SP). Em 15 de julho foram distribuídos materiais educativos nas ruas de 
quatro cidades paulistanas. Na capital, houve mutirão para exames de controle de glicemia e pres-
são arterial, além de verificação de peso e índice de massa corpórea (IMC).

Também com apoio da Bayer, o Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) realizou um mutirão de saúde feminina em um shopping da capital paulista. Acon-
teceu em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com ações como medição de glicemia, peso, 
altura, aferição da pressão e distribuição de informativo sobre os 50 anos da pílula anticoncepcional. 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promoveu a exposição fotográfica Psoríase: a 
Verdade Nua, com patrocínio da Pfizer. A mostra esteve em estações do metrô de São Paulo (SP) e 
Rio de Janeiro (RJ) e na sede do Congresso Brasileiro de Dermatologia, na capital carioca. Quatro 
pacientes brasileiros foram fotografados pelo alemão Ralf Tooten. Eles mostraram como é possível 
conviver com essa doença crônica da pele.
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A Zambon inaugurou em 2010 o Projeto Saúde Respiratória, sobre cuidados com o pulmão. As infor-
mações foram disseminadas para população em geral, pacientes e médicos no site www.sauderespiratoria.
com.br e em cartilhas impressas, que reuniam dados sobre patologias, dicas a respeito de exercícios respi-
ratórios além de iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ar. 

Engajamento de públicos de interesse

canais de contato permanente com pacientes 

Em 2008, a Novo Nordisk criou o site www.mudandodiabetes.com.br, para colocar à disposição de 
pacientes e seus familiares conteúdos educativos, dicas práticas e materiais de suporte. Em 2010, as infor-
mações chegaram a 15 mil pessoas.

Também destinado a diabéticos, o Programa Novo Dia, da Novo Nordisk, inclui site e canal 0800, 
para esclarecimento de dúvidas, explicação sobre uso do glicosímetro e dos medicamentos. As informa-
ções são fornecidas por orientadoras treinadas. Desde o início dessa prática, em 2009, já foram atingidas 
mais de 15 mil pessoas. 

No quadro, estão listados outros sites que oferecem informações esclarecedoras. O conteúdo 
disponível abrange textos explicativos sobre sintomas e tratamentos, além de notícias, reportagens, 
vídeos e artigos científicos.

Entendimento das demandas de pacientes e de onGs que os representam

A Janssen-Cilag desenvolveu o Programa Consultores Médico-Científicos (CMC), pelo qual 
médicos especialistas nas áreas terapêuticas mantêm relações colaborativas com associações de 

siTEs PArA inforMAção do PúBlico EM GErAl

Aparelho urinário
Bexiga Hiperativa (www.bexigahiperativa.com.br) – Pfizer
Livre da Cistite (www.livredacistite.com.br) – Zambon

Artrite reumatoide
Artrite Reumatoide (www.artritereumatoide.com.br) – Roche 
Muito Bem-Vindo (www.muitobemvindo.com.br) – Pfizer 

câncer 
Mulher Consciente (www.mulherconsciente.com.br) – Roche 
Oncoalvo (www.oncoalvo.com.br) – Pfizer 
Oncoguia (www.oncoguia.com.br) – Novartis 
Quimioral (www.quimioral.com.br) – Roche

cuidados com a saúde 
Advil (www.advil.com.br)  – Pfizer
Atmosfera Feminina (www.atmosferafeminina.com.br) – Sanofi
Centrum (www.centrum.com.br) – Pfizer
Espichei (www.espichei.com.br) – Pfizer
Portal Feminino (www.portalfeminino.com.br) – Pfizer

Saúde do Homem (www.saudedohomem.com.br) – Pfizer
Xenicare (www.xenicare.com.br) – Roche

diabetes
Accu-Chek Responde (www.accu-chek.com.br) – Roche 
Diabetes Nós Cuidamos (www.diabetesnoscuidamos.com.br) – Sanofi 
Mudando o Diabetes (www.mudandodiabetes.com.br ) – Novo Nordisk 

doação de órgãos e tecidos 
Estenda a Mão para essa Causa (www.estendaamao.com.br) – Novartis

doenças respiratórias
Portal HAP (www.hipertensaopulmonar.com.br) – Actelion
Programa Happy  (www.programahappy.com.br) – Actelion
Saúde Respiratória (www.sauderespiratoria.com.br) – Zambon
Tratando Alergia (www.tratandoalergia.com.br) – Sanofi

infertilidade
Quero Ter Um Flho (www.queroterumfilho.com.br) – Merck 
osteoporose
Bonviver (www.bonviver.com.br) – Roche
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pacientes, formadores de opinião, instituições de ensino e pesquisa, oferecendo, por exemplo, 
conhecimentos customizados de acordo com a demanda. 

Análise técnica e discussão sobre aquisição dos produtos por instituições pagadoras

A Abbott possui um departamento para propiciar acesso às terapias que desenvolve junto a 
gestores de saúde, com consultores especializados e focados na manutenção dos canais de contato. 

Desde 2006, a AstraZeneca mantém a chamada Área de Acesso ao Mercado, cujos funcioná-
rios também atuam nos processos de adoção de um novo medicamento pelos gestores de saúde, 
auxiliando-os na tomada de decisão para propiciar mais acesso a seus produtos.

A Boehringer Ingelheim possui uma área que negocia com o governo o acesso da população a trata-
mentos, como de infarto e AVC. A proposta é que o poder público inclua medicamentos da empresa em 
sua rede de atendimento. Além de negociar preços, a área explica as razões para a adoção dos tratamentos. 

Com o intuito de entender as necessidades e decisões com relação aos produtos Pfizer, esta 
companhia realizou, em 2010, seu primeiro Advisory Board, um encontro de seus representantes 
com gestores de operadoras de saúde. A iniciativa forneceu subsídios para elaborar planos de ação 
com foco na ampliação do acesso aos medicamentos.

relação comercial justa com distribuidores, observando limites de cada um

A Takeda investiu em ajustes de documentos e de sistemas já existentes e em treinamentos de fun-
cionários, com o objetivo de garantir a implementação adequada dos processos e controles. As medidas 
contribuem para definição de concessão de descontos e prazos, relação comercial equilibrada e melhoria 
nas estratégias de trade marketing. 

contribuição para o desenvolvimento contínuo de parceiros comerciais (varejo)

Com um programa de educação continuada à distância, chamado PEC Farma, a Zambon capacitou, 
em 2010, cerca de 1.200 profissionais do varejo farmacêutico. Em oito aulas foram abordados tópicos 
sobre atendimento ao cliente, prática de negociação e legislação. A proposta era qualificar os participantes e 
ampliar seu repertório técnico. Eles receberam certificado reconhecido pelo Instituto de Desenvolvimento 
do Varejo Farmacêutico (IDVF).

diálogo com profissionais de veículos de comunicação 

A Biogen divulga para mídia informações sobre a empresa, seus produtos e estudos clínicos, visando 
atingir a população com informações sobre tratamentos, doenças e posicionamentos da companhia. 

Encontros, palestras e envios de pautas fazem parte do relacionamento da Pfizer com a mídia. A em-
presa apoia prêmios como o Sbim de Jornalismo em Saúde Infantil e o Latino-Americano de Jornalismo 
em Saúde Cardiovascular. A indústria patrocina ainda o curso de especialização em Jornalismo Científico, 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e, desde 2009, a iniciativa da Folha de S.Paulo para 
estimular a pesquisa no Brasil sobre a história do jornalismo.

diálogo com a classe médica, para entender suas demandas e necessidades, via canais 
específicos, de maneira sistemática e quantificável

Por intermédio de seu Departamento de Inteligência dos Negócios, a Boehringer Ingelheim garante 
diálogo com pacientes e com a classe médica. A prática resulta no monitoramento de críticas e elogios, 
contribuindo para as áreas de desenvolvimento e pesquisa de mercado.

A Roche abastece o portal www.dialogoroche.com.br, destinado a médicos e a demais profissionais 
de saúde, com artigos e estudos científicos, informações de produtos e transmissão on-line de congres-
sos. Ele permite ainda interação com outros profissionais, inclusive do exterior. Em 2010 o número de 
visitantes chegou a 192 mil. 

Há 11 anos, o Portal Medical Services, da Sanofi, promove educação continuada de médicos e 
profissionais de saúde, viabilizando acesso gratuito a conteúdo científico. Em 2010, a audiência do site 
aumentou em 33% e os cadastros, em 32%. 

A Zambon mantém sites específicos sobre doenças do fígado, do rim, osteoartrite e tratamento de dor. 
A empresa oferece dezenas de aulas para milhares de médicos de todo o país, ministradas por profissionais 
terceirizados e/ou gerente médico, abordando temas como diagnóstico e tratamento da cistite, osteoartrite 
e H1N1. Montou ainda grupos focais com médicos, para atender às suas demandas e necessidades. 

inovação em produção, logística, distribuição, negócios e produtos

otimização de processos produtivos, utilizando da melhor forma os insumos aplicados

A Daiichi Sankyo reformou sua planta em 2010, a fim de aumentar a capacidade produtiva de 
medicamentos sólidos. O projeto consistiu na remodelagem da estrutura física e na compra de 
equipamentos produtivos mais modernos e com maior capacidade.

Globalmente, a Novo Nordisk segue o Programa cLEAN®, baseado na adoção de práticas de quali-
dade na produção para aperfeiçoamento de processos e redução de desperdícios. No Brasil, a companhia 
promove treinamentos e capacitações periódicas para funcionários da fábrica. Em 2010, cerca de 600 
receberam instruções. 

A Takeda revisou os processos de trabalho da área de manufatura para eliminar etapas desnecessárias. 
Com a medida, em 2010, diminuiu em 8% o consumo de descartáveis na fábrica de Jaguariúna (SP).
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investimentos na eficiência de processos de logística e distribuição

A Bagó acompanha o desenvolvimento das atividades dos distribuidores ligadas a estoque, preço e prazo 
de entrega dos produtos, aplicando ferramentas que aceleram a comunicação entre empresa e parceiros.

Desde 2009, a Janssen-Cilag dispõe de uma tecnologia que possibilita a conexão da empresa 
com mais de 25 mil farmácias de todo o país. Chamado Janssen Direto, permite acompanhamento 
on-line da logística na entrega, consultas sobre condições de compra, realização de pedidos e esco-
lha do melhor distribuidor, de acordo com as necessidades de cada loja. 

observância de princípios de governança e transparência, permitindo a todos os pú-
blicos de interesse pleno acesso a informações

A AstraZeneca utiliza seu Código Comercial para padronizar as práticas com os clientes externos, 
especificar os limites da interação e proporcionar mais transparência nas relações com os stakeholders. 
Todos os funcionários recebem, anualmente, capacitações sobre o código (veja mais informações sobre 
códigos de conduta na página 29). 

A Bristol-Myers Squibb zela pelos princípios de governança em relação a pacientes, médicos e acio-
nistas, fornecedores, parceiros, funcionários e comunidade em que atua. Estão entre seus preceitos 
fundamentais: administração eficiente, ética, comunicação consistente e clara das atividades e do desem-
penho da empresa para todos os stakeholders.

A Novartis dá preferência a terceiros que tenham os mesmos valores sociais e ambientais re-
queridos no Pacto Global, requisito que integra seus critérios de avaliação comercial. Ela trabalha 
em colaboração com os parceiros comerciais para que apresentem documentações, participem de 
diálogos sobre o tema e possam atingir metas a longo prazo e de maneira sustentável. Em todos os 
contratos há um termo de comprometimento de princípios e normas nesse sentido.

A Sanofi implementou um programa de certificação de fornecedores, visando reconhecer e premiar 
aqueles que atingem nível de excelência em desempenho de qualidade e fornecimento. A medida con-
tribuiu para melhoria no tempo de ciclo produtivo e no armazenamento. Em termos concretos, houve 
redução das análises no controle de qualidade: antes do programa, eram 134; depois, passaram para 41. 

iniciativas de pesquisa e de desenvolvimento locais, por patrocínio e promoção de 
estudos clínicos

Com investimentos em pesquisas nas áreas de doenças infecciosas e virologia, neurociência e 
dor, oncologia, monitoramento da glicemia, stents cardiovasculares, diagnósticos moleculares e 
implantes de coluna, a Abbott conduz estudos clínicos globais, epidemiológicos e de prevalência no 
Brasil, objetivando atender especificamente a população local.

A Bristol-Myers Squibb investe no desenvolvimento de tratamentos para doenças graves. Nos úl-
timos anos, seu foco se deu em BioPharma, com mais de cem compostos experimentais e programas 
nessa área. No Brasil, há estudos clínicos em andamento em câncer (próstata, leucemia, endomé-
trio), doença cardíaca, hepatite, HIV/Aids, depressão e distúrbios imunológicos. Em 2010, a empresa 
associou-se à AstraZeneca para pesquisar medicamentos voltados para o diabetes. 

A Genzyme implementou, em 2009, programa de melhoria de centros de pesquisa clínica no Brasil, com 
auxílio à adequação da infraestrutura, ao treinamento em boas práticas clínicas e à adoção de sistema de qualidade. 
A iniciativa já envolveu dezenas de investigadores, coordenadores de centros e farmacêuticos em 12 cidades.

A Novartis investiu em 63 estudos clínicos conduzidos no Brasil, ao longo de 2010, beneficiando 
mais de 1.700 pacientes nas áreas cardiovascular, respiratória, inflamação, diabetes e metabolismo, 
neurociências, hepatite, transplantes, oftalmologia e oncologia.

A Servier apoiou nove estudos nas áreas de psiquiatria, neurologia, cardiologia, reumatologia e angiolo-
gia. Alguns buscam novos medicamentos; outros, o aprimoramento de produtos já registrados.

Estímulo ao consumo e prescrição responsáveis 

Estímulo ao consumo e uso responsáveis de produtos, alertando sobre riscos e peri-
gos da utilização inadequada 

O Fale Pfizer funciona por 0800, e-mail e chat, fornecendo informações e orientações aos 
consumidores. Aos profissionais de saúde, também disponibiliza conteúdos científicos sobre trata-
mentos e uso responsável de produtos, entre outros dados. A área identifica e encaminha queixas 
técnicas, eventos adversos e usos inadequados de medicamentos. 

O Serviço de Informações da Roche (SIR) é um canal de atendimento para demandas e dúvidas 
de médicos, consumidores e representantes da força de venda sobre doenças, diagnósticos e tra-
tamentos disponíveis. Sua equipe compõe-se de profissionais de saúde, que podem ser contatados 
on-line, por telefone ou e-mail. Em 2010, foram realizados aproximadamente 6 mil atendimentos. 

A Sanofi conta com uma equipe de instrutoras em diabetes para auxiliar pacientes em domicílio 
em todo o Brasil. Em associações, hospitais ou farmácias, elas fazem visitas para orientar sobre cui-
dados, importância da adesão ao tratamento, uso correto da medicação e dos dispositivos de aplica-
ção. A equipe oferta material educativo e um aparelho de medição de glicose. O acompanhamento 
do paciente ocorre depois, por telefone. Em 2010, beneficiou 15 mil pessoas. 

Programas estruturados e sistemáticos de educação para profissionais de saúde

O Programa Action Hap, da Actelion, discute casos clínicos, faz oferta permanente de conteúdos 
científicos e informações sobre hipertensão arterial. Voltado para médicos de diferentes especialida-
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des, chegou a 1.250 profissionais de saúde em 2010. Já o Programa Action atinge centenas de médicos 
desde 2007, tratando de doenças de depósito lisossômico (DDL). 

A partir de solicitações via site, a Bristol-Myers Squibb financia programas independentes de edu-
cação médica continuada, conduzidos por educadores médicos. Na análise do pedido, conta a vincu-
lação da proposta com uma das áreas terapêuticas de interesse da empresa.

Pelo Programa Diretha, a Daiichi Sankyo promove, desde 2009, centenas de palestras e aulas para 
milhares de médicos sobre novos estudos a respeito de hipertensão. Elas são ministradas por especia-
listas convidados em mais de 180 cidades do país.

A Eli Lilly apoiou estudo sobre câncer de pulmão do Instituto Nacional do Câncer (Inca), doando medi-
camentos da companhia. Também influenciou na criação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer 
(RNPCC), instituída pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Sctie/
MS). A Rede tem o objetivo de articular instituições de pesquisa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com simpósios e congressos para profissionais da saúde, a Genzyme promoveu treinamento so-
bre doenças raras e enfermidades renais e lhes ofereceu materiais educativos. Em 2010, o programa 
chegou a 240 profissionais. Em parceria com Fundação Oswaldo Ramos e a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), a companhia capacitou outros cem profissionais na série de workshops Nutrição 
em Equilíbrio, voltada a auxiliar o processo nutricional de pacientes em hemodiálise. 

Anualmente, pelo Programa Guest, a GlaxoSmithKline realiza evento sobre vacinas e suas pres-
crições. Em 2010, a empresa realizou a oitava convenção do gênero em Costão do Santinho (SC), 
reunindo dirigentes de clínicas de vacinação para palestras e debates. 

O Workshop Update in MS compõe-se de palestras, realizadas pela Merck, durante um dia e meio, 
sobre esclerose múltipla. Ministradas em cinco cidades em 2010 por médicos renomados na área, 
têm como alvo dezenas de neurologistas em início de carreira, que podem levar casos clínicos para 
discussão, a fim de promover atualização médico-científica. Desde 2009, já atingiu 300 profissionais.

A Roche proporciona educação continuada para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, com vistas 
à formação científica e melhoria dos padrões de atendimento dos sistemas de saúde. Fornece ainda 
treinamentos em pesquisa clínica, envolvendo centros de estudo de universidades e hospitais. 

respeito ao meio ambiente 

Atenção aos potenciais impactos produzidos ao meio ambiente e às comunidades do entorno 

Desde 2003, a Chiesi realiza coleta adequada de materiais contaminados ou infectantes na fábrica em Santana 
de Parnaíba (SP), preocupando-se com o descarte responsável do que produz e com o impacto ambiental. 

A Merck implantou o Sistema de Gestão Ambiental, investindo em melhorias na área de saúde, 
segurança e meio ambiente e em metodologias de sensibilização e educação aos colaboradores. Dois 
resultados foram: redução no consumo de copos plásticos por pessoa no refeitório, de três no início 

da ação para um pós-conscientização; e melhoria da coleta seletiva, com 271 toneladas enviadas para 
reciclagem. Além disso, a fábrica de Jacarepaguá participou de auditoria global e recebeu o ISO 14001 
(veja mais informações sobre iniciativas semelhantes na página 23).

desenvolvimento de mecanismos de descarte adequados, após a utilização pelos usuários

A Eli Lilly adotou diretrizes para melhorar os procedimentos de descarte adequado, estabelecendo 
procedimentos e políticas que regularizam produtos que podem ser devolvidos para a companhia.

A Abbott orienta usuários de glicosímetros a enviar às empresas coletoras os dispositivos pérfuro-
-cortantes utilizados durante a aferição da glicose.

contribuição para a ampliação do nível de informação da sociedade civil sobre meio 
ambiente e impactos causados pelo setor 

Na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente, um dos assuntos 
abordados com os funcionários da Janssen-Cilag é a importância da coleta seletiva para a natureza 
e para a inclusão social de catadores. No Dia da Árvore, há divulgação da quantidade poupada pela 
companhia, por meio da redução de uso do papel, e distribuição de sementes para os colaboradores 
fazerem plantio.

A GlaxoSmithKline envolve todos os funcionários nos programa de reciclagem de resíduos não 
perigosos e no processo de coleta seletiva de lixo, implantados desde 2009 nas fábricas do Rio de 
Janeiro (RJ) e de Guarulhos (SP). A renda obtida com a venda de mais de 300 toneladas de resíduos 
coletados em 2010 foi revertida para custear a Semana do Meio Ambiente, dedicada à conscientização 
de funcionários e de seus familiares.
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5150 A s 29 associadas Interfarma participantes desse relatório investiram juntas em 2010 perto 
de R$ 40 milhões em ações voltadas ao bem comum da sociedade brasileira. Cerca de 
R$ 28,4 milhões saíram do caixa das indústrias. Houve ainda outros R$ 11,5 milhões em 

impostos devidos, direcionados a projetos inscritos em leis de incentivo fiscal. 
É possível afirmar que o valor superou o apurado porque nem todas declararam a quantia investida 

no período. Esse total representa 15% de aumento em relação ao montante averiguado no ano-base 
2009. Ao todo, foram declaradas 272 ações sociais, 58% a mais do que no relatório de 2009, o qual 
havia contabilizado 172 ações. A grande maioria (80%) é financiada com recursos de caixa. 

Onze indústrias (38% do grupo) afirmaram utilizar incentivo de leis como a que se refere ao Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços dos estados (ICMS), além de Lei Rouanet, 
Lei do Esporte, Lei do Audiovisual e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumcad). 

Merece destaque ainda o fato de cinco companhias (18%) trazerem para o país mais de R$ 3 
milhões, captados em suas matrizes no exterior, as quais selecionaram projetos sociais realizados no 
Brasil para destinar recursos. 

A interferência das matrizes no Investimento Social Privado das filiais brasileiras é baixa: 
mesmo nas companhias em que houve definição da estratégia principal no exterior, as filiais tiveram 
autonomia para adaptar e desenvolver as ações aqui. 

Ao longo de 2010, prevaleceram investimentos na área da saúde (27%), seguida por educação 
(16%), que respondiam, portanto, por 43% de todo o investimento presente nesse relatório. 
Em seguida, estavam assistência social (12%) e cultura e artes (11%). Os demais campos temá-
ticos apresentaram números abaixo de 5% (veja mais informações na página 54).

Tal apuração revela que a principal destinação de recursos das associadas Interfarma volta-se para 
uma área que não costuma ser a mais focada pelos maiores investidores sociais privados do país. No 
último Censo GIFE (2009-10)1 – principal parâmetro do Investimento Social Privado no Brasil –, a saúde 

1  Publicação disponível em:  <www.gife.org.br/arquivos/publicacoes/22/Censo%20GIFE%20(baixa).pdf>. Data de acesso: 10 dez. 2011.
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está em nono lugar entre os 12 tipos gerais2 de iniciativas classificadas naquela publicação. Os três principais 
entre os associados GIFE são: educação; cultura e artes; e formação para o trabalho.

características do grupo

Para detalhar o processo interno de gestão do investimento social, as indústrias também foram 
questionadas sobre:

• decisão sobre recursos a investir;
• concepção de projetos/programas;
• seleção de projetos/programas;
• monitoramento de projetos/programas;
• avaliação de projetos/programas;
• práticas de voluntariado por seus funcionários.

A resposta sobre tomadores de decisão quanto à aplicação de recursos permitia combinar al-
ternativas. Foram mais marcadas, em ordem decrescente, as seguintes instâncias: alta gerência (17 
opções), diretoria de comunicação (6), diretoria de responsabilidade socioambiental (5), diretoria de 
marketing (4), presidência e diretoria de recursos humanos (ambas com 3). Conclui-se, então, que a 
destinação sobre investimento social passa pelo board das indústrias.

Quanto à concepção de projetos sociais, a participação de terceiros (instituições não gover-
namentais, consultorias, pessoas físicas) revelou-se fundamental, com 48% das marcações, sendo 
27% referentes a apoio a proposta vinda de fora, 14% criados em parceria com a empresa e outros 
7% em parceria, mas com auxílio de consultoria externa. 

Para selecionar os apoiados, 35% das companhias investidoras afirmaram analisar projetos 
que lhes são encaminhados por organizações. Em 21% dos casos ocorreu seleção por uma equipe 
interna, a qual buscou iniciativas aptas a receber apoio. Em 11% a indústria encomendou projetos 
para organizações sociais.

Uma vez que as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos apareceram como impor-
tantes parceiras na concepção e na seleção de projetos, elas também predominam na execução das 
ações, com 43% de incidência, seguidas pelas próprias empresas, com 24%. 

A maioria das companhias (69%) declarou conduzir algum tipo de monitoramento das ações 
executadas ou apoiadas. Grande parte (42%) relatou fazer acompanhamento parcial, outras 17% 
informaram conduzir acompanhamento técnico e 10% faziam somente acompanhamento financeiro.

2  As áreas de atuação do Investimento Social Privado estabelecidas pelo GIFE são: 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.

Dezesseis participantes deste relatório (55%) disseram ter utilizado sistematicamente me-
canismos de avaliação em 2010. Outras seis companhias (21%) avaliaram apenas alguns de seus 
projetos. Três empresas (10%) assumiram ainda não conduzir tal processo.

No que diz respeito à prática de voluntariado pelo corpo de funcionários, 16 associadas (55%) 
responderam manter programas no Brasil para estimular o trabalho filantrópico de seus cola-
boradores. A estimativa total em 2010 era de mais de 1.700 empregados empenhados em ações 
de solidariedade.

quAnTos são E ondE EsTão os BEnEficiários

O conjunto das ações sociais das 29 indústrias em 2010 favoreceu de forma 
constante e regular um público estimado em cerca de 3,3 milhões de pessoas, 
de todas as regiões do Brasil, em projetos e programas. São os chamados be-
neficiários diretos. Outras dezenas de milhões de brasileiros foram envolvidos 
ou atingidos indiretamente (por contato pontual com produtos/eventos, ou por 
intermédio de pessoa capacitada pelas empresas). 

Sobre a idade dos beneficiários diretos, apurou-se que crianças, adolescentes 
e jovens (de 0 a 25 anos) representavam 70% do público-alvo das iniciativas 
pelo bem comum em 2010. 

Os projetos de investimento social abrangeram 22 estados do país e o distri-
to federal. O fato de parte das ações ter sido apontada como de incidência na-
cional permite afirmar que o investimento social das associadas Interfarma alcança 
todas as unidades da federação.

Em termos de transformação de realidades, as empresas declararam que a 
maioria dos projetos auxiliou comunidades/populações, embora ainda com 
pouco impacto em índices sociais, humanos e de desenvolvimento. Houve regis-
tro de iniciativas que: geraram soluções replicáveis para outras localidades; 
foram adotadas por outras empresas; serviram de modelo para a matriz ou 
para outros países onde a indústria atua; e influenciaram políticas públicas.
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A matriz não teve relação com os investimentos 
sociais da filial brasileira 7%

A matriz definiu a diretriz/estratégia principal, mas a 
filial brasileira as implentou, adaptando-as ao país 24%

Sem resposta 17%

Adotou-se pelo menos um projeto ou programa idênti-
co ao da matriz, mas houve ações definidas localmente 14%

A matriz abriu opções de financiamento e selecionou 
projetos criados localmente para receber investimento 0

A matriz tinha vários projetos globais e a filial no Brasil 
seguiu alguns deles ou todos 3%

A matriz teve pouca relação com os investimentos 
sociais da filial brasileira 35%

Gráficos

1. Como a matriz influenciou o Investimento Social Privado da filial brasileira em 2010?

2. Em que área de atuação se enquadra a iniciativa?

3. Qual a faixa etária dos beneficiários diretos da iniciativa?

4. Que setores internos decidiram a destinação de recursos financeiros do Investimento Social Privado no Brasil? 

27%

3%Outros

4%

3%
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12%

Educação

Assistência social

Culturas e artes

Desenvolvimento comunitário

Apoio à gestão do terceiro setor

Formação para o trabalho

Meio ambiente
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Defesa de direitos 

Acessibilidade

Esportes

Comunicações

3%

Saúde

26 a 60 anos
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18 a 25 anos

7 a 12 anos

acima de 60 anos

2 a 6 anos

até 1 ano

19%

19%

15%

11%

18%

11%

7%

39%Alta gerência

Diretoria de comunicação

Diretoria de  
responsabilidade social

Diretoria de marketing

Diretoria de RH

Presidência
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Assembléia

Outros

14%

5%
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5. Sobre a concepção dos projetos de Investimento Social Privado da empresa:

Realização de concursos de projetos 
(concorrência/edital)

Outros

Não foram selecionados projetos para 
financiamento/execução

Encomenda de projetos específicos a terceiros

Sem resposta

Escolha por equipe interna

Análise e aprovação na medida em que as orga-
nizações encaminharam os projetos delas

7%

7%

35%

11%

0

21%

21%

6. A seleção dos projetos para financiamento/execução foi feita por meio de:

Organização não 
governamental

A própria empresa

Outra

Não respondeu

Instituto ou fundação 
mantidos pela empresa

Consultoria externa

Empresa contratada

Universidade

Escola

Poder Público

0%

1%

1%

12%

43%

5%

4%

4%

24%

6%

7. Qual a principal instituição executora do projeto?

8. Como a empresa monitorou os projetos financiados/executados?

A maioria foi criada por uma equipe externa de 
consultores contratada pela corporação

A maioria foi criada pela empresa em parceria 
com terceiros com auxilio de consultores

A maioria foi criada na corporação sem 
auxílio de consultores

A maioria foi criada na corporação 
com auxílio de consultores

A maioria foi criada pela empresa em parceria com 
terceiros sem auxilio de consultores

A maioria foi proposta por terceiros (ONGs, 
associações religiosas etc.)

Sem resposta

14%

7%

11%

27%

0

27%

14%

Principalmente  
acompanhamento 

financeiro

Sem resposta

Não realizou  
monitoramento

Principalmente  
acompanhamento técnico

Acompanhamento 
parcial

17%

10%

14%

42%

17%
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9. A empresa realizou a avaliação dos projetos que financiou/executou?

14%

21%

10%Não

Sem resposta

Apenas alguns projetos

Sim 55%

Sem resposta

Sim

Não

55%

38%

7%

10. A empresa investe em ações de voluntariado no Brasil?

dEsTAquEs

Optou-se na edição deste ano por uma classificação dos 272 projetos e programas relatados pe-
las associadas Interfarma. O propósito é o de oferecer mais ordenação e transparência ao relatório. 
Assim, para efeito de análise, 140 foram consideradas ações de Investimento Social Privado, 79 como 
ligadas ao negócio (veja mais informações na página 65) e outras 53 com incentivo fiscal. Os resumos 
das iniciativas de destaque, apontadas pelas próprias companhias, estão relatados a seguir. 

Mais uma vez, ressalta-se que estão relacionados apenas alguns exemplos, o que não significa que 
outras participantes do relatório não tenham experiências análogas na mesma área e de igual importância. 

saúde

Acesso à medicina

A Novartis investe no Projeto Carreta da Saúde, realizado pelo Movimento de Reintegração das 
Pessoas atingidas pela Hanseníase (Morhan) e apoiado pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conasems). Entre o início, em julho de 2009, e dezembro de 2010, o consultório móvel 
passou por nove estados, onde atendeu a mais de 17 mil pessoas e diagnosticou 604 casos da 
doença. Na carreta, são oferecidos exames gratuitos, orientações e medicamentos. 

Desde 2005, a Sanofi apoia a Expedição Bandeira Científica, da Fundação Faculdade de Medi-
cina (FFM) da Universidade de São Paulo (USP). Desde então, oito cidades com Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) abaixo de 0,68 contabilizaram mais de 31 mil atendimentos básicos 
de saúde. As necessidades nesses locais foram mapeadas, para elaboração de programas com as 
autoridades locais. Em 2010, Inhambuque (BA) recebeu 300 pessoas da USP, entre médicos e 
estudantes de medicina, odontologia, farmácia, nutrição, fisioterapia e agronomia. Juntos, conce-
deram mais de 7 mil consultas.

conscientização e qualidade de vida

A GlaxoSmithKline mantém uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) e a Secretaria Municipal de Educação da capital fluminense para realizar o Projeto 
Phase Brasil. Por meio de atividades interativas e lúdicas, são abordados temas como higiene pes-
soal, saúde, educação ambiental e alimentar, em escolas da rede pública municipal. Em 2010, o 
Phase beneficiou 668 pessoas, entre crianças, adolescentes e professores. 

A Janssen-Cilag é uma das mantenedoras da ONG Criança Segura Brasil, uma organização 
sem fins lucrativos que visa promover a prevenção de acidentes com indivíduos de até 14 anos. 
A companhia investe nas diferentes frentes de atuação da entidade, tais como: disseminação de 
valores relativos à saúde entre famílias, em hospitais e comunidades; divulgação de informações 
sobre tecnologia social para profissionais de saúde; oferta de livros, vídeos, DVDs para capacitação 
de agentes de saúde; distribuição, para pais, familiares e cuidadores de material esclarecedor e 
preventivo, a fim de formar agentes comunitários no país.

A MSD é uma das mantenedoras do Instituto Criança é Vida, criado em 1996 por iniciativa 
da Schering-Plough. A entidade, presente em seis cidades, oferece noções de saúde e higiene a 
crianças, famílias e professores, por meio de treinamentos, cartilhas, atividades lúdicas e palestras. 
Em 2010, o instituto ampliou sua atuação, aplicando projetos em 190 instituições e beneficiando 
cerca de 28 mil pessoas. 

A ONG Inmed Brasil também recebe apoio da MSD, desde 2009, para manutenção do pro-
grama que difunde hábitos saudáveis, com foco na prevenção de doenças cardiovasculares e na 
educação alimentar. Numa escola de Uberlândia (MG), aulas, palestras e capacitações atingem 
cerca de 1.700 pessoas, entre crianças, pais e professores. Em 2010, ocorreram ainda medições 
antropométricas do público-alvo, para avaliação de resultados ao longo da iniciativa. 

A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos (Abto) e a Novartis promoveram 
a campanha Para Doar, é só Falar, que destacou a importância e a facilidade da doação de órgãos 
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e de tecidos. Entre as ações, um concurso cultural on-line sobre a causa recebeu 160 vídeos, que 
contabilizaram 2,3 milhões de visualizações. O vencedor foi divulgado em cinemas e nas TVs de 
ônibus e metrôs. Houve ainda 11 palestras em universidades, com presença total de 750 alunos.

Há dez anos, a Roche criou o Programa Vizinho Legal no entorno de sua unidade da capital pau-
lista, pelo qual já beneficiou 7.275 crianças, jovens e gestantes. Em 2010, o programa integrou as 
diferentes áreas de atuação com foco na saúde. Em parceria com quatro escolas públicas e instituições 
sociais da região, ofereceu aulas de vôlei, futebol, teatro, música, dança e inglês, além de plantão psi-
cológico para integração familiar, campanha sobre câncer de mama, entre outras orientações. 

Humanização de tratamentos

Desde 2002, a Genzyme aplica recursos para apoio a diferentes ações da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) de Contagem (MG). No intuito de valorizar as potencialidades das pessoas 
com deficiência intelectual, a empresa também patrocina o calendário da instituição, que conta com 
desenhos e montagens produzidos por alunos das oficinas. As aulas de arte ajudam no desenvolvimento 
da criatividade, entre outras habilidades. A ação beneficiou 350 pessoas em 2010. 

A Janssen-Cilag patrocina o Programa Arte de Viver, voltado para a reintegração social e a recuperação de 
pacientes de esquizofrenia. A empresa oferece kits de pintura a hospitais de todo o Brasil e estimula a realização 
de oficinas de artes plásticas e literatura para os doentes em tratamento. As produções podem ser inscritas em 
um concurso cultural, com premiação nas categorias pintura e poesia. Os melhores trabalhos são publicados 
em livros. Mais de 3 mil pessoas são beneficiadas por ano.

A Lundbeck incentiva a fábrica terapêutica Papel Pinel, do Instituto Municipal Philippe Pinel, na 
capital do Rio de Janeiro. Lá, dezenas de pacientes com transtorno mental reaproveitam o papel 
de reciclagem, doado pela companhia, para produzir cadernos, blocos, agendas, cartões, camisetas 
e bolsas. Os produtos são comercializados e geram renda para os pacientes. A Lundbeck também 
adquire os calendários feitos na fábrica e os distribui a médicos. 

A Pfizer contribui com o Projeto Tear desde seu início, em 2003. Executado pela Associação 
Cornélia Vileg, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos (SP), proporciona oficinas terapêuticas e 
profissionalizantes a portadores de transtornos mentais, com o objetivo de reinseri-los socialmente 
e de gerar renda com a venda de produtos feitos nas oficinas. Em 2010, o Tear manteve média de 
atendimento mensal de 120 usuários. 

investimento em formação ou em pesquisa

A Janssen-Cilag ajuda a financiar a Fundação Escola de Enfermagem R. W. Johnson, em São José 
dos Campos (SP). Inaugurada em 1976 pelo grupo Johnson&Johnson – do qual a farmacêutica faz 
parte –, a instituição já formou mais de 800 profissionais. A escola dispõe de curso técnico, especia-

rEconHEciMEnTo dE TAlEnTos

As associadas Interfarma financiam premiações e concursos, em diferentes áreas do 
conhecimento, incentivando pacientes em tratamento, empreendedores sociais, pesqui-
sadores, agentes da educação e da saúde. A seguir, alguns exemplos.

concurso Atenção, Professor – realizado pela Associação Brasileira de Déficit de Aten-
ção (Abda), com apoio da Novartis, valoriza docentes de instituições públicas e privadas do 
país com as melhores ações de inclusão de alunos com déficit de aprendizagem. 
concurso roche de Meio Ambiente – integra o Projeto Educação Ambiental, da 
Roche, para escolas públicas e seleciona redações dos estudantes da rede municipal 
que visitaram as instalações da fábrica no Rio de Janeiro (RJ), no Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Os três primeiros colocados ganham bicicleta, mochila e kit de desenho. 
concurso viva diferente fazendo Arte – premiação da Merck para trabalhos ar-
tísticos manuais de pacientes diagnosticados com esclerose múltipla. Os 12 primeiros 
foram publicados no calendário 2011 da empresa. Outros oito foram divulgados no site 
da iniciativa e na revista Viva Diferente. 
Prêmio Autossustentabilidade – voltado para organizações sem fins lucrativos, que 
recebem financiamento da Eli Lilly para projetos que auxiliem ou gerem sustentabili-
dade, principalmente econômica, às entidades. As ONGs candidatas são indicadas por 
funcionários da companhia. 
Prêmio de incentivo à Prevenção e ao Tratamento do Hiv/Aids – existe desde 
2005, numa parceria da Bristol-Myers Squibb com a Sociedade Brasileira de Infecto-
logia (SBI). Reconhece autores de iniciativas, metodologias e programas ligados a este 
tema, sobretudo quanto à prevenção e ao tratamento. O valor recebido pelo vencedor 
deve ser reinvestido no desenvolvimento do projeto.
Prêmio inovação Medical service – a fim de dar visibilidade a iniciativas inovadoras 
que contribuam para saúde pública, a Sanofi concede prêmios a profissionais de saúde 
em duas categorias: trabalhos acadêmicos e ações concretas já desenvolvidas ou em 
fase de implementação. Em 2010, foram inscritos 199 trabalhos. 
Prêmio Paulo freire – valoriza professores de todos os níveis de ensino no país, 
comprometidos com projetos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
Aids, uso de drogas, sexualidade precoce e gravidez não planejada. Promoção da Ab-
bott, em parceria com a Associação para Prevenção e Tratamento da Aids (Apta).
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outras áreas temáticas 

Desde 2008, a unidade do Rio de Janeiro da Abbott realiza uma comemoração de Dia das 
Crianças em benefício do Abrigo Municipal Ayrton Senna. Em 2010, cerca de 30 convidados, entre 
4 e 12 anos, foram até a sede da companhia. Recepcionadas pelos colaboradores, eles participa-
ram da festa junto com os filhos dos funcionários, com jogos e recreação, e ganharam brinquedos 
e kits de higiene. 

A Actelion e seus funcionários fazem contribuição anual ao Educandário Romão Duarte, manti-
do pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (RJ). A entidade abriga 120 crianças órfãs de 
zero a seis anos e também oferece gratuitamente creche para famílias de baixa renda. 

Em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, a Escola de Futebol Bayer proporciona a 
crianças e adolescentes de baixa renda treinos esportivos, participação em torneios e, como reforço, 
oficinas de redação e língua portuguesa, além de aulas de informática. Para frequentar o projeto, 
criado em 1993, o candidato precisa comprovar frequência e aproveitamento escolar. Em 2010, 
passaram por lá 250 alunos. Ao todo, já se formaram ali mais de 3 mil. 

A Biogen e 25 de seus colaboradores tornaram-se padrinhos da Campanha Papai Noel dos Cor-
reios. Eles enviaram presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social que escreveram 
cartas endereçadas ao polo Norte. Essa iniciativa dos Correios ocorre há mais de duas décadas, 
interligando voluntários e crianças de todo o Brasil. 

O site Ajudar é o Melhor Remédio, que traz dicas de sustentabilidade, foi concebido, em 2010, 
pela Boehringer Ingelheim com o intuito de incentivar boas ações. Lá, uma instituição pode postar 
seus eventos. Ao mesmo tempo, usuários conseguem localizar, pelo CEP, organizações cadastradas 
próximas a eles. No primeiro ano de funcionamento, houve milhares de acessos. A iniciativa também 
incluiu atividades de voluntários da companhia pelas ruas, baseadas em valores da empresa. Tais ações 
foram registradas em vídeo e estão à disposição em www.ajudareomelhorremedio.com.br. 

A WWF-Brasil, ONG dedicada à conservação da natureza e à promoção do uso racional dos 
recursos naturais, recebeu contribuição financeira da Boehringer Ingelheim. Ela também se tornou 
parceria da entidade em duas campanhas: A Hora do Planeta – movimento de apagar as luzes como 
um ato simbólico em prol da vida na Terra – e O que Você Precisa para Viver? – com foco no com-
bate ao desmatamento e na conservação da biodiversidade.

A Daiichi Sankyo patrocinou a publicação do Dicionário trilíngue de termos médicos – português/
japonês/inglês, uma iniciativa do Centro Internacional de Intercâmbio Cultural-Intercultural.

Com apoio da GE HealthCare, o Parceiros Voluntários promoveu workshops dirigidos a 180 inte-
grantes de entidades filantrópicas de Porto Alegre (RS), sobre administração contábil, jurídica e ética de 
ONGs, visando à melhoria da gestão dessas organizações.

A Merck apoia projetos de capacitação profissional, esporte, cultura e defesa de direitos do Instituto 
Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD), que beneficia diretamente cerca de 6 mil 

lização em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em Centro Cirúrgico. Em parceria com a prefeitura 
local, conduz aprimoramento para servidores de instituições públicas de saúde. A fundação concede 
bolsas de estudos para alunos de baixa renda; os demais pagam apenas mensalidade simbólica. 

saúde sexual e reprodutiva

A AstraZeneca deu início, em 2010, ao Programa Adolescente Saudável, voltado ao público 
entre 10 e 24 anos e suas famílias. A intenção é prestar esclarecimentos sobre saúde sexual e 
reprodutiva, para que eles façam escolhas conscientes agora e no futuro. Na primeira fase, aconte-
ceram reuniões de sensibilização em São Luís (MA) e em outros quatro municípios do estado. Com 
execução até 2012, o programa já identificou 224 jovens multiplicadores em 13 escolas e engajou 
profissionais locais de saúde e educação.

Há 18 anos, a Bayer executa o Programa de Atenção e Orientação à Saúde Sexual e Repro-
dutiva (ATO) para levar a jovens informações sobre sexualidade responsável. Em 2010, a iniciativa 
promoveu, em  seis cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, 1.600 palestras, 
para mais de 50 mil adolescentes e 13 mil adultos. Em 17 treinamentos para capacitação de multi-
plicadores, cerca de 480 profissionais de saúde foram beneficiados. 

Educação

Primeiras Letras, Crê-Ser e Preparação para o Trabalho são três programas da Ação Comunitá-
ria do Brasil, em São Paulo (SP), que recebem investimento da Abbott desde 2006. Eles propiciam 
atividades educativas e de formação para crianças, adolescentes e jovens no contraturno escolar. 
Com o apoio, a empresa beneficiou 190 pessoas em 2010 e, ao longo dos anos, 938. 

A Bayer foi, de 2002 a 2010, uma das empresas mantenedoras do Canal Futura, que atinge 
milhões de telespectadores no país. Ligado à Fundação Roberto Marinho, tem programação vol-
tada para a educação de crianças, jovens, adultos, educadores, trabalhadores e microempresários. 

O Programa Rede In_formação, da Inmed Brasil, recebe apoio da GE HealthCare. Ele propicia 
treinamento a professores de escolas públicas, a fim de garantir que seus alunos do ensino funda-
mental adquiram habilidades em português e matemática. Em 2010, foi aplicado em dezenas de 
escolas de Francisco Morato (SP) e São Paulo (SP), beneficiando 565 professores. 

A Pfizer investe no Projeto Cores da Vida, executado pela Associação Cidade Escola Aprendiz, em 
quatro casas de apoio à criança com câncer em São Paulo. Tem como objetivo contribuir para o desen-
volvimento integral de crianças e adolescentes, a partir da formação de uma rede articulada no território 
das casas. A iniciativa propõe a construção de um plano pedagógico para as instituições e facilita a articu-
lação local para a sustentabilidade. Além disso, trabalha na formação de agentes locais, funcionários da 
casa e voluntários e desenvolve uma tecnologia social para ser replicada posteriormente.
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portadores de necessidades especiais no Rio de Janeiro (RJ). Em 2010, mais de 350 beneficiários da 
instituição foram inseridos no mercado formal de trabalho. 

A MSD desenvolve o movimento Reviva o Rio Atibaia, na região de Campinas (SP), há 13 anos. 
Participam entidades sem fins lucrativos, poder público, empresas e funcionários. No evento de 2010 
houve distribuição de mudas, limpeza simbólica do rio, atividades culturais de saúde, com adesão de 
cerca de 3.500 pessoas. Entre os resultados estão: aprovação, pela Câmara Municipal local, de lei que 
regulamenta a Área de Proteção Ambiental (APA) na região, redução do lixo doméstico jogado no rio, 
aumento do tratamento do esgoto urbano de 3% para 75%.

Ações sociais ligadas ao negócio

Cerca de 30% das iniciativas realizadas em prol da comunidade, ao longo de 2010, favorece-
ram, direta ou indiretamente, possíveis consumidores dos produtos das farmacêuticas. Para garantir 
transparência na exposição dessas ações, elas foram agrupadas em bloco distinto nas fichas técnicas 
individuais (veja a partir da página 77). Os destaques estão reunidos a seguir.

Apoio a associações de pacientes

A Chiesi, desde 2003, contribui com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), de 
maneira a garantir tratamentos, medicamentos e locomoção de centenas de pacientes em São Paulo 
(SP). Com o mesmo propósito e a partir do mesmo ano, a empresa tem destinado recursos para 
a Associação Brasileira de Talessemia (Abrasta), que auxilia centenas de pacientes na capital paulista. 
Com essas ações, já beneficiou mais de 20 mil pessoas.

A Associação Brasileira de Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) passou a con-
tar com recurso mensal da Zambon em 2006. A entidade beneficia, no estado de São Paulo, centenas de 
pacientes, por meio de oferta de informação e acesso a remédios, reabilitação pulmonar e oxigenoterapia.

A Roche se relaciona com cerca de 200 associações de pacientes no Brasil e promove refle-
xões regulares com líderes dessas entidades. Em 2010, realizou, dentro do Primeiro Fórum Latino-
-Americano de Controle Social em Saúde, um evento sobre gestão estratégica, com presença de 19 
ONGs brasileiras. Em outra frente, representantes de dez associações brasileiras foram a Frankfurt, 
na Alemanha, participar da capacitação Fortalecendo Experiências: Compartilhando Habilidade e Co-
nhecimento, em que foram abordadas demandas europeias e locais. 

cuidados com pacientes em tratamento

A Daiichi Sankyo juntou-se aos apoiadores da Associação Amigos do Coração (AAC) para suprir 
despesas do atendimento assistencial dessa entidade de São Paulo (SP). Ela trabalha para humanizar 

doAçõEs dE MATEriAis EM GErAl

Além do aporte de recursos financeiros, as associadas Interfarma destinaram diferen-
tes tipos de produtos, equipamentos e objetos para instituições filantrópicas, coopera-
tivas ou comunidades em situação de emergência. 

A Takeda entregou uniformes de funcionários da fábrica ao Projeto Solidariedade 
Sustentável, do Fundo Social de Jaguariúna (SP) em parceria com Senai. O tecido foi 
reutilizado em sacolas, bolsas, aventais e colchas, por alunas do curso de corte e cos-
tura. O valor da venda dos produtos foi revertido para a manutenção do projeto. A 
empresa também doou roupas e brinquedos ao Projeto Lar Feliz, que atende a crian-
ças em Jaguariúna. A Paróquia São João de Brito, de São Paulo (SP), recebeu roupas, 
sapatos e acessórios em benefício de famílias assistidas pela igreja. 

A Zambon doou computadores e monitores ao Lar São Tiago, instituição localiza-
da em Itapecerica da Serra (SP), que abriga aproximadamente 50 pessoas de até 17 
anos. Os equipamentos foram usados no desenvolvimento das atividades educativas 
da entidade. 

No total relatado pelas participantes constam toneladas de recicláveis, móveis, livros, 
eletrônicos, entre muitos itens que não puderam ser convertidos em espécie e soma-
dos ao montante financeiro investido. Para ilustrar, na listagem a seguir encontram-se 
exemplos de material contabilizado. 

• 122 toneladas de alimentos;
• 242 equipamentos de informática;
• 2.800 itens de higiene;
• 105.050 livros;
• 8.710 conjuntos de material escolar (apontador, caderno, caneta);
• 349 toneladas de material reciclável;
• 55 mesas;
• 4.247 peças de roupas.



6766

o ambiente hospitalar e melhorar a qualidade de vida de 5 mil pacientes com cardiopatias, internados 
no Instituto do Coração (InCor) e atendidos pelo SUS.

A Ferring começou a desenvolver, em 2010, o Projeto Magia do Nascimento, em parceria com 
maternidades de São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Cubatão (SP). São planejadas salas 
de parto ou pré-parto humanizadas, que garantem às gestantes conforto, ambiente familiar e orien-
tações – sobre aleitamento, benefícios do parto normal e cuidados com o bebê. A empresa também 
patrocinou a aquisição de aparelhos de TV e DVD, material didático e decoração. 

Com base nos resultados obtidos numa pesquisa global sobre anseios e atitudes de jovens 
diabéticos, a unidade brasileira da Novo Nordisk investe, desde 2007, na disseminação de aspec-
tos psicossociais para pacientes, familiares e profissionais de saúde. Esse trabalho – que contribui 
para a implementação, no país, de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a 
doença – acontece em parceria com a Associação do Diabetes Juvenil (ADJ) e já beneficiou mais 
de 500 pessoas. 

Acesso a diagnósticos e medicamentos

Em parceria com o Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) e com 
a Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FMRS), a Actelion investe, desde 2009, no programa 
de diagnóstico da doença de Niemann Pick tipo C. Além de difundir entre a comunidade médica 
informações sobre essa doença genética rara, a empresa compra centenas de kits para a realização 
de exames e auxilia com transporte. Assim, médicos podem embalar amostras de sangue e pele de 
pacientes e enviá-las ao HC de Porto Alegre, que cuida do diagnóstico. 

Em 2010, a Eli Lilly passou a contribuir para o funcionamento da Carreta Saúde do Homem, 
uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cuja finalidade é levar orientação médica 
urológica para indivíduos do sexo masculino, acima de 18 anos. A carreta percorreu 22 cidades 
no ano e ofereceu cerca de 10 mil atendimentos. No caminhão adaptado, uma equipe médica dá 
orientações sobre doenças, realiza consultas e, se necessário, faz exames.

A Genzyme criou e estruturou, em 2009, o Centro de Tratamento de Doenças Raras Arquimi-
nia Guerra Macedo, em Curimatã (PI). A proposta é torná-lo referência em terapias para doenças 
genéticas raras. Entre as ações 2010 destacam-se: treinamento sobre características de herança 
genética para médicos e mutirão de atendimento familiar, com geneticistas e cardiologistas, para 
diagnóstico e tratamento da doença de Fabry. 

O Outubro Rosa é uma grande campanha pela detecção precoce do câncer de mama. Execu-
tada pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), 
em parceria com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc) e Sociedade Brasileira de 
Mastologia (SBM), conta com o apoio da Roche. Em 2010, mais de 100 milhões de pessoas foram 
sensibilizadas para a necessidade da mamografia anual em mulheres com 40 anos ou mais. 

vAcinAs E MEdicAMEnTos EM AjudA HuMAniTáriA

Treze indústrias integrantes desse estudo doaram vacinas e remédios em 2010 para 
organizações não governamentais, ações públicas emergenciais, além de postos públi-
cos e privados de saúde. 

Juntas, Abbott, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Ferring, Genzyme, Janssen-Cilag, MSD, Sanofi, Servier, Takeda e Zambon beneficiaram 
milhares de pessoas, com o repasse de 422.494 unidades de medicamentos, sem qual-
quer tipo de amostra grátis. Ao todo, tais empresas aplicaram cerca de R$ 7,5 milhões, 
tomando-se como base o custo dos produtos no mercado. 

A Abbot apoiou a Cruz Vermelha Brasileira com repasse de materiais farmacêuti-
cos de uso livre, nutricionais e glicosímetros para uso em crises humanitárias e desas-
tres naturais. A Bristol também contribuiu com a Cruz Vermelha, bem como com a 
Defesa Civil. Com a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti em 2010, a Takeda 
enviou medicamentos para a população daquele país. 

Outras empresas mantêm programas especiais para esse tipo de doação. Há dez 
anos, o Programa Caritativo de Acesso a Terapias (Icap), mantido pela Fundação 
Genzyme, nos Estados Unidos, oferece a pacientes graves do Brasil, afetados por 
doenças de depósito lisossômico, acesso a medicamentos por três meses, enquanto 
não conseguem reembolso do governo.

Na MSD, o foco é o combate à “cegueira do rio” (oncocercose), por meio da des-
tinação, em 2010, de 10 mil unidades de um medicamento específico às aldeias iano-
mâmis na região do Amazonas. Essa iniciativa faz parte de um programa de doação 
mundial, por meio do qual a companhia se comprometeu, em 1987, a doar o único 
medicamento capaz de combater a doença, pelo tempo que fosse necessário, a quem 
precisasse, até que a enfermidade fosse erradicada do mundo.
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volunTários EM Ação

Dezesseis associadas Interfarma declararam manter, em 2010, programas de incen-
tivo para que seus funcionários trabalhassem pelo bem da comunidade, fossem em 
ações capitaneadas pela companhia, em instituições nas quais já aportam recursos, 
ou em iniciativas dos próprios colaboradores. Com isso, estima-se que mais de 1.700 
empregados se empenharam na execução de ações de solidariedade pelo país afora.

A Astellas pratica no Brasil o Changing Tomorrow Day, uma ação global da com-
panhia, com foco em saúde ou meio ambiente. Em 2010, 65 voluntários reformaram 
a brinquedoteca do Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer de São Paulo 
(SP). Foram comprados novos materiais, móveis e equipamentos de infraestrutura. 
A equipe também realizou reparos gerais e atividades lúdicas para 70 crianças e ado-
lescentes da instituição.

Os colaboradores da Bagó foram estimulados a participar da Campanha Doe Sangue, 
Doe Vida, do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemo-
rio), no Rio de Janeiro (RJ). A empresa arcou com locomoção até o local. Além disso, 
os funcionários arrecadaram e doaram à entidade latas de leite em pó e kits de higiene.

Todos os anos, os funcionários da Boehringer Ingelheim podem escolher a instituição 
para a qual querem prestar serviços por um dia. A empresa, então, dispensa a pessoa 
para se dedicar ao programa, que se chama O Meu Dia é Seu. Em 2010, 30 participantes 
atuaram em beneficio de diferentes organizações da capital paulista. 

Na Eli Lilly acontece, anualmente, o Dia Mundial do Servir, uma grande maratona 
de voluntariado, que, em 2010, mobilizou cerca de 550 funcionários, em seis cidades, 
de quatro estados. Foram beneficiados milhares de crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, de 48 entidades, por meio de doação de sangue, conscientização ambiental, 
limpeza de reservas e praias e recreação infantil. 

A Campanha 90 Mil surgiu de uma iniciativa interna dos voluntários da GE, em come-
moração dos 90 anos da companhia no Brasil. A meta era acumular 90 mil horas de tra-

balho voluntário, arrecadar 90 mil livros e 90 mil quilos de alimentos. Como resultado, 
327 ONGs, de oito municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, receberam 
benefícios, abrangendo indiretamente mais de 100 mil pessoas.

Todos os anos, a Ação Comunitária Merck oferece serviços gratuitos de saúde pre-
ventiva, além de atividades de arte, cultura e cidadania para moradores do entorno 
da unidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ). A programação acontece numa 
escola municipal do bairro. Em 2010, participaram 44 voluntários e cerca de 2.600 
pessoas da comunidade. 

No aniversário da Novartis, os colaboradores são incentivados a doar o dia de tra-
balho para instituições sociais. É o chamado Dia da Parceria com a Comunidade, que, 
em 2010, reuniu 750 colaboradores, em prol de 150 beneficiados de quatro institui-
ções. Nas capitais paulista e paranaense, as organizações favorecidas eram voltadas 
para a terceira idade e receberam doações, atividades de integração e reformas. No 
Rio de Janeiro (RJ), os benefícios foram para uma entidade que abriga pessoas com 
problemas mentais. 

O Programa Voluntários Pfizer incentiva a participação dos funcionários em ativida-
des solidárias, com o objetivo de alavancar um valor global da companhia, chamado 
de Apoio à Comunidade. Em 2010, promoveu o Dia dos Voluntários, que contou com 
a participação de 170 funcionários dos escritórios em mutirão pela revitalização da 
Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, de São Paulo (SP). O Programa Embaixadores dos 
Projetos Sociais levou 35 funcionários para conhecer cinco comunidades beneficiadas 
por iniciativas apoiadas pela empresa em quatro estados. Em Itapevi (SP), um time de 
voluntários se dedicou a treinar jovens de escolas públicas em informática. Funcioná-
rios da fábrica de Guarulhos (SP) doaram valores em dinheiro. O total foi revertido em 
alimentos, destinados a asilos e creches (a empresa dobrou a quantia coletada). Houve 
ainda campanhas de arrecadação de livros e roupas.
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investimento em hospitais ou instituições de pesquisa

Para contribuir com a formação de pesquisadores da área da saúde nas novas aplicações da ge-
nética, a Shire apoiou, em maio de 2010, a realização do Sexto Curso da Escola Latino-Americana 
de Genética Humana e Médica. Realizado em Porto Alegre (RS), pelo Centro Latino-Americano 
para o Desenvolvimento da Genética Aplicada à Medicina, tratou de genética e genômica em nível 
de pós-graduação.

A mesma companhia concedeu apoio à realização do Primeiro e Segundo Workshops de En-
fermagem de Treinamento em Doenças Lisossômicas, uma iniciativa do Instituto Roberto Giugliani 
para o Desenvolvimento da Genética na Medicina, situado em Porto Alegre (RS). O objetivo era 
capacitar profissionais de saúde e, assim, melhorar diagnósticos e viabilizar o tratamento domiciliar 
de pacientes acometidos pela enfermidade. 

Ações com incentivo fiscal

Em 2010, as associadas Interfarma participantes deste relatório quase dobraram o valor total 
direcionado a projetos e a programas por meio de uso de leis de incentivo no país, ultrapassando, 
assim, R$ 11 milhões. Foi um aumento da ordem de 92% em relação ao total de investimento 
social do ano-base 2009. 

Este dado também respondeu por parte significativa do valor total calculado no presente re-
latório (cerca de R$ 40 milhões para o bem comum). Mesmo assim, os recursos com origem na 
chamada renúncia fiscal se limitam a apenas 53 ações filantrópicas, ou seja, a cerca de 20% de to-
dos os projetos e programas relatados por este grupo de indústrias. Os principais exemplos foram 
enumerados a seguir.

lei federal de incentivo ao Esporte

A Sanofi promoveu a prova Correr e Caminhar para Viver Bem, no Dia Mundial do Diabetes, em 
Campinas (SP), com apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e parceira da Rede Acesso. Após 
a competição, os participantes contaram com orientações de saúde. A corrida integrou a campanha 
Juntos Fazemos Mais, com mais de 20 ações voluntárias no país, para conscientizar a população sobre 
a doença, atingindo mais de 7 mil pessoas. Integrou o projeto o site www.juntosfazemosmais.com.br. 

lei rouanet

A AstraZeneca patrocina o Projeto Viva a Cultura, no qual profissionais de dança, música, artes 
plásticas e teatro levam oficinas artísticas para crianças internadas em hospitais, a fim de humanizar 

o atendimento e resgatar a autoestima dos pequenos pacientes. Em 2010, as atividades abrange-
ram dezenas de crianças em cinco cidades brasileiras.

O Projeto Motim do Sertão prevê para breve o lançamento de um livro sobre a história da 
Conjuração do São Francisco, ocorrida em 1736, no norte de Minas Gerais. A publicação trará ma-
pas, fotos e transcrição integral dos documentos históricos existentes no Arquivo Público Mineiro 
sobre essa rebelião contra a metrópole liderada por fazendeiros. Para tanto, conta com patrocínio 
da Novo Nordisk, entre outros apoiadores.

Sanofi, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Butantan foram responsáveis pela monta-
gem da Exposição Epidemik, na Estação Ciência da USP, em São Paulo (SP). Desde 2009, esse rico 
acervo audiovisual e histórico percorre o país, fazendo uma retrospectiva de grandes epidemias 
mundiais. Num videogame coletivo é possível simular o enfrentamento dessas crises de saúde pú-
blica. Em 2010, a mostra interativa também foi montada em Foz do Iguaçu (PR). 



Considerações finais



7574 E ste Relatório Interfarma de Responsabilidade Socioambiental 2011| ano-base 2010 consolida o 
trabalho iniciado com as indústrias em 2009 para a produção de reporte coletivo e aprofunda-
mento nas questões de cidadania corporativa. 

A partir daquele momento, começou uma série de encontros de representantes das companhias e 
tomou corpo uma Comissão de Responsabilidade Social na Interfarma. Ao longo de 2011, essa comis-
são intensificou suas reflexões durante reuniões regulares, fato que permitiu aperfeiçoar os parâmetros 
e critérios usados nesta publicação e que já renderam frutos palpáveis.

Exemplo: cresceu consideravelmente o número de relatos de práticas de Responsabilidade Socio-
ambiental Empresarial (RSE) e do Setor Farmacêutico Brasileiro (FarmaSustentável), o que demonstra 
melhoria nos processos internos de apuração de dados nas empresas e preocupações concretas com 
a satisfação do corpo funcional, fornecedores e demais stakeholders. 

Paralelamente, registrou-se aumento da quantidade de ações de Investimento Social Privado (ISP) e 
do montante aplicado para comunidades vulneráveis no Brasil, bem como do total de beneficiados. Tal 
fato revela o compromisso dessas indústrias com o desenvolvimento social e humano de nosso país, 
por meio de centenas de iniciativas, inclusive de funcionários engajados em programas de voluntariado.

Porém, na qualidade de grupo que almeja evoluções compatíveis com o patamar de excelência 
que ocupa no segmento farmacêutico, as associadas Interfarma reconhecem que há melhorias a ser 
feitas. Isto passa pelo constante diálogo, interno e intersetorial, pelo aperfeiçoamento da atualização 
de informações, pela transparência e empenho constantes, de maneira que também possam servir de 
inspiração para outros setores. 

Dessa forma, visando prosseguir nessa trajetória de aprimoramento, as participantes entendem 
como suas próximas prioridades: 

1 – Continuar a aprofundar entendimentos conceituais, a disseminar o compromisso com 
o bem comum, praticado dentro e fora das companhias, e a atuar efetivamente em prol 
de uma vida mais justa e sustentável para todos. 

2 – Mobilizar as demais associadas que ainda não participam da Comissão de Responsabilidade 
Social da Interfarma para destacarem seus representantes e se unirem a esse grupo de trabalho.

3 – Intensificar o compartilhamento de métodos já existentes, adotados pelas associadas, 
de maneira a minorar pontos fracos de atuação das companhias no espectro dos indica-
dores socioambientais.

4 – Buscar mais exemplos de boas práticas no setor, no âmbito internacional, e, de ma-
neira geral, em outros setores, com a finalidade de agregar valores e ideias à ação de 
aprimoramento conjunto da cidadania corporativa.

5 – Ampliar a disseminação das boas condutas socioambientais entre fornecedores, para 
além da obediência legal, bem como a priorização do contrato daqueles que verdadeira-
mente comprovem seu cuidado nesse campo.

6 – Produzir com regularidade documentos, como o presente relatório, que tornam pú-
blicos os esforços, os posicionamentos e as estatísticas das associadas Interfarma no cam-
po da responsabilidade socioambiental empresarial.

7 – Divulgar resultados e a própria mobilização das associadas para inspirar outras empre-
sas na troca de ideias e nos propósitos de transparência.

8 – Trabalhar para que suas ações sociais possam influenciar políticas públicas de saúde no 
país, de maneira a abranger cada vez mais a sociedade como um todo, suprindo necessi-
dades dos cidadãos que ainda não têm acesso a medicamentos e a tratamentos.

9 – Controlar, acompanhar e avaliar com mais empenho as ações de Investimento Social 
Privado, a fim de amadurecer e aperfeiçoar programas e projetos filantrópicos já apoiados 
e/ou executados e os vindouros.

10 – Esforçar-se para aumentar o impacto transformador das ações sociais, alcançando 
uma expressiva melhoria em índices sociais, humanos e de desenvolvimento nas comuni-
dades beneficiadas pelos projetos ou programas.



Fichas técnicas das indústrias
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre 

suas funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 possuam boa conduta socioambiental.
• Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.
• Política explícita de não utilização de materiais e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos naturais.
• Sistema de monitoramento com metas específicas para redução da geração de resíduos sólidos e do consumo de água.
• Sistema de monitoramento com metas para redução da emissão de CO2 e de outros gases causadores do efeito estufa 

na atmosfera 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Coletor de água pluvial – redução 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).
Datas especiais – série de atividades educativas e lúdicas para filhos de funcionários no Dia das Crianças; comemorações na Semana da 
Mulher e nas Festas Juninas; promoção de eventos e campanhas para colaboradores sobre cuidado com a saúde do corpo e da mente (Dia 
do Diabetes, Dia Mundial do Rim, Campanha de Vacinação contra a Gripe).
Desconto em produtos para funcionários – abatimentos de até 100% na aquisição de equipamentos médicos, produtos nutricio-
nais e farmacêuticos.
Licença-maternidade – ampliação do período para seis meses, permitindo às funcionárias mais tempo para se dedicar ao recém-nascido.
Programa Clara Abbott – oferta, pela Fundação Clara Abbott, sediada nos EUA, de assistência financeira a funcionários ativos e aposenta-
dos com problemas graves de saúde ou financeiros, além de concessão de bolsas de graduação para filhos de colaboradores.
Programa Sempre Com Você – assistências social e psicológica para funcionários, cônjuges e seus filhos até 18 anos, além de orientações 
jurídicas em questões familiares e de direito do consumidor.
Programa Vital – a fim de melhorar a qualidade de vida de funcionários, inclui oferta de serviços (costura, cabeleireiro, lavanderia, massa-
gens, ginástica laboral); convênios com academias; aluguel de quadras; restaurante com café da manhã e almoço; aulas de inglês; horário 
flexível; folga no dia do aniversário; ações ordinárias da empresa vendidas com 15% de desconto sobre o valor cotado na Bolsa nos EUA.
Reciclagem – além de realizar coleta seletiva de lixo em todas as suas instalações e de enviá-lo para reciclagem, a empresa recicla de forma 
adequada todos os resíduos eletrônicos de seus equipamentos diagnósticos, incluindo pilhas, baterias e placas eletrônicas de glicosímetros.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Indicadores do Abbott Center – visando atender sempre melhor os clientes e consumidores, o call center mantém indicadores 
que avaliam a satisfação dos atendidos e os casos solucionados.

Nome comercial no Brasil: Abbott laboratórios do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1937
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 1.411

Nome da matriz: Abbott laboratories
Ano de fundação: 1888
Cidade da sede: Abbott Park, EuA
Número de funcionários no mundo: 90.000

Reciclagem de glicosímetros – orientação a usuários para que enviem às empresas coletoras os dispositivos pérfuro-cortantes 
utilizados durante a aferição da glicose.

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 beneficiam dezenas de crianças, adolescentes e jovens. Dez voluntários da empresa proferiram 
palestras aos jovens sobre como se portar em entrevistas de emprego, vida profissional e planejamento futuro.
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) – patrocínio para a realização de pesquisas no Hospital Abreu Sodré, 
em São Paulo (SP), centro de referência ortopédico mantido pela entidade, as quais podem beneficiar mais pacientes. O investi-
mento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).
Centro Infantil Boldrini – patrocínio ao Projeto Os Andrés, que consiste na produção, pela Direção Cultural, de documentário 
em vídeo, de média-metragem, contando a história de 30 anos desse centro de referência em Campinas (SP), bem como do 
Protocolo do Tratamento do Câncer Infantil no Brasil. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Dia das Crianças – participação de 30 crianças, de 4 a 12 anos, do Abrigo Municipal Ayrton Senna, no Rio de Janeiro (RJ), de festa 
na empresa, com brincadeiras, jogos, recreadores e lanches. A companhia arcou com transporte, kits de higiene e brinquedos, 
entregues por 30 funcionários voluntários, que também atuaram como monitores.
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) – contribuição para a expansão do hospital da entidade em 
São Paulo (SP), por meio de criação de nova ala, permitindo que mais crianças, adolescentes e jovens sejam atendidos. O investi-
mento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP). 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) – patrocínio à manutenção das atividades da orquestra em São Paulo (SP), 
além de oferta de curso introdutório à música clássica, ministrado por seus integrantes, a dezenas de crianças de cinco a oito anos 
que vivem em locais de risco na cidade. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Programa de reaproveitamento de material de escritório – campanhas internas de coleta e destinação, para Creche Núcleo 
Assistencial Irmão Alfredo (Naia), Ação Comunitária do Brasil e Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), todas se-
diadas em São Paulo (SP), de duas toneladas de materiais (de escritório, escolares e recicláveis).
Projeto Corrida Popular de Rua – patrocínio à realização de provas, em diversas cidades de São Paulo, proporcionando a cerca 
de 3 mil pessoas de baixa renda a chance de participar de competições estruturadas. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei do Esporte.
TJ Produções – patrocínio ao Projeto Bandeira Saúde, que consiste na criação e veiculação, pela produtora, de uma série de 
curtas-metragens em TVs, abordando o tema condições médicas, com o objetivo de disseminar a prevenção de tais condições 
no Brasil. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Ação Comunitária do Brasil – apoio aos projetos Prevenção em Ação e Aprendendo a Viver, pelos quais a entidade, em parceria com 
o Instituto Kaplan, capacitou em São Paulo (SP) seus educadores para que tratem de maneira mais adequada questões de sexualidade, 
prevenção e educação em HIV e DSTs, beneficiando 130 jovens de baixa renda da zona sul da capital.
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD) – contribuição para a entidade, localizada em São Paulo (SP), vei-
cular anúncios institucionais da empresa em sua revista, ABCD em Foco, além de patrocínio a eventos de esclarecimentos por ela promovidos. 
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD) – Regional Rio de Janeiro (RJ) – contribuição para 
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a entidade situada na capital fluminense promover ações de alerta sobre as doenças e para mobilizar a sociedade durante uma 
caminhada no Parque do Flamengo.
Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata) – patrocínio parcial de ações da entidade, 
com sede em São Paulo (SP), voltadas a esclarecer a sociedade sobre transtorno bipolar, incluindo postagem de dados no site e 
entrega de folhetos informativos.
Associação Brasiliense de Pacientes Reumáticos (Abrapar) – contribuição para a entidade, localizada em Brasília (DF), desenvolver 
projetos de educação e prestar esclarecimentos sobre a patologia na capital federal e em cidades-satélites.
Associação Comunicação e Saúde – Saber Viver – contribuição para a entidade, situada no Rio de Janeiro (RJ), veicular anúncio insti-
tucional da empresa em sua revista, Saber Viver – Profissionais da Saúde.
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) – contribuição, da Divisão Diabetes Care, para a entidade, baseada em São Paulo (SP), desen-
volver programas de apoio a pacientes diabéticos em sua sede; veiculação de anúncio institucional da empresa em sua revista ADJ; e 
montagem de estande da companhia em evento anual da Associação.
Associação de Doentes Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro (Adreterj) – patrocínio à campanha de mobilização 
da entidade fluminense sobre cuidados com a saúde renal, durante a Semana Mundial do Rim.
Associação de Pacientes Renais do Paraná – Parceiros do Rim – contribuição para a entidade, sediada em Colombo (PR), veicular 
anúncios institucionais da empresa em seu jornal, Renal Informe.
Associação dos Renais Crônicos de Caxias do Sul (RS)  – Rimviver – contribuição para a entidade gaúcha veicular anúncios institucionais 
da empresa em seu jornal, Informativo Rimviver, além de patrocínio ao projeto educativo Insuficiência Renal Crônica: O Desafio de 
Prevenir a Doença na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, para disseminar o conhecimento sobre a doença à população.
Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) – contribuição, da Divisão Diabetes Care, para a entidade, localizada em São 
Paulo (SP), desenvolver programas de apoio a pacientes diabéticos em sua sede; veiculação de anúncio institucional da empresa em 
seu jornal, Anad; e montagem de estande da companhia em evento anual da Associação.
Associação para Prevenção e Tratamento da Aids (Apta) – patrocínio à décima quarta edição do evento Educaids, realizado em São 
Paulo (SP) pela instituição, com a presença de educadores, profissionais de saúde e gestores públicos, que debatem prevenção a 
doenças e educação sexual, abordando DSTs, drogas lícitas e ilícitas, violência e abuso, entre outros.
Associação para Prevenção e Tratamento da Aids (Apta) – patrocínio à quinta edição do Prêmio Paulo Freire, promovido pela institui-
ção em São Paulo (SP), que reconhece anualmente professores de educação infantil, ensinos fundamental e médio, por seu trabalho 
como agentes de informação, motivação e prevenção às DSTs/Aids e às vulnerabilidades adjacentes à adolescência.
Associações de diabetes – suporte, da Divisão Diabetes Care, a entidades de controle e combate à doença com atuações local ou 
nacional, com doação de mais de 80 glicosímetros e tiras-teste, para monitoramento de níveis de glicose por pessoas portadoras de 
diferentes tipos de diabetes.
Fundação Pró-Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro (Fundarj) – contribuição, da Divisão Diagnóstica da empresa, para 
a entidade fluminense divulgar suas campanhas de captação de doadores de sangue.
Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará (Garce) – contribuição para a entidade, situada em Fortaleza (CE), desenvolver 
projetos de educação e prestar esclarecimentos sobre a patologia na capital do estado e em cidades vizinhas.
Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (Gediib) – patrocínio à manutenção do site da entidade (www.gediib.org.
br), baseada em São Paulo (SP), o qual informa profissionais de saúde e público leigo sobre a doença.
Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre (Grupal) – contribuição para a entidade, sediada na capital gaúcha, veicular anúncio 
institucional da empresa em sua revista, Arthros, além de patrocínio parcial à execução de projetos direcionados a pacientes. 
Grupo de Pacientes Artríticos de São Paulo (Grupasp) – contribuição para a entidade desenvolver projetos de educação e prestar 
esclarecimentos sobre a patologia na capital paulista.
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Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICDRS) – doação de tiras e monitores de glicemia para uso de pacientes 
diabéticos, bem como contribuição para o Programa de Incentivo à Prática de Esportes, promovido pela organização situada em 
Porto Alegre (RS).
Instituto Kaplan – patrocínio à remodelação do site da entidade de São Paulo (SP), conferindo mais acessibilidade ao Serviço de 
Orientação Sexual (S.O.Sex), além de promoção, para jovens, de concurso de vídeos sobre DSTs/HIV/Aids, visando debater sobre 
essas doenças e educá-los nesse sentido. 
Operação Sorriso Brasil – doação de anestésicos à entidade, sediada em São Paulo (SP), para uso em campanhas de cirurgia de lábio 
leporino e fenda palatina em Alagoas e no Ceará.

depto. de comunicação e responsabilidade social | tel.: (11) 5536-7493 | comunicacao.br@abbott.com 
www.abbottbrasil.com.br | www.abbott.com/citizenship
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Acompanhamento da inclusão dos filhos dos funcionários na escola, por meio de solicitação de comprovantes de matrícula.
• Aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas funções e na 

identificação de objetivos a longo prazo.
• Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes 

interessadas (cliente direto/indireto).
• Sistema de monitoramento com metas específicas para reduzir a geração de resíduos sólido.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Coleta seletiva e reciclagem – disposição de lixeiras específicas para separação de todo o lixo gerado na sede da empresa, no Rio 
de Janeiro (RJ), e envio dos resíduos para reciclagem; treinamento da equipe de limpeza para desempenho condizente com a prática.
Programa Actividade – contratação de empresa externa especializada na geração de relatórios sobre a situação da saúde individual 
do corpo funcional da empresa; promoção de campanhas de conscientização ambiental, de saúde e de práticas de desporto; distri-
buição de material com dicas de saúde; diversas sugestões de práticas saudáveis para melhorar a qualidade de vida.
Relação comercial justa com parceiros – ações para zelar pelo bom relacionamento entre empresa e parceiros comerciais, como 
a concessão de prazos para pagamentos facilitados, observando-se os limites e a capacidade de estoque.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Assessoria de imprensa – contato permanente com veículos de comunicação, por meio de empresa contratada, para informar 
sobre posicionamentos da companhia, bem como divulgar dados acerca das doenças raras, visando esclarecer a sociedade.
HAP Cardio – canal de comunicação com milhares de cardiologistas com o objetivo de oferecer mais conhecimento a esses 
especialistas sobre hipertensão arterial pulmonar e seu tratamento, por meio do envio de conteúdo científico diferenciado e de 
newsletter quinzenal.
Med Info – canal on-line pelo qual são enviados materiais científicos a médicos, entre artigos e análises, de acordo com o interesse 
do especialista, tipo de doença e tratamentos disponíveis, a fim de que prestem atendimento adequado e eficaz a pacientes de 
doenças raras.
Orientação e acompanhamento de canais de distribuição – ações de monitoramento, com visitas periódicas ao local de arma-
zenagem de medicamentos e rastreamento de produtos, fortalecendo a relação com distribuidores e garantindo a qualidade do 
produto até a entrega ao consumidor.
Portal Doença de Gaucher (www.doencadegaucher.com.br) – a fim de auxiliar milhares de pacientes, especialistas, associações 
de saúde e imprensa, oferece dados sobre a doença, dispondo de serviços como resposta a dúvidas por parte de médicos, lista-
gem de centros de tratamento, hospitais e especialistas.
Portal HAP (www.hipertensaopulmonar.com.br) – a fim de auxiliar milhares de pacientes, especialistas, associações de saúde 
e imprensa, oferece dados sobre hipertensão arterial pulmonar, dispondo de serviços como resposta a dúvidas por parte de 
médicos, listagem de centros de tratamento, hospitais e especialistas.

Nome comercial da empresa no Brasil: Actelion  
Pharmaceuticals do Brasil ltda. 
Ano de início da operação no Brasil: 2002
Sede no Brasil: rio de janeiro (rj)
Número de funcionários no Brasil: 38

Nome da matriz: Actelion Pharmaceuticals ltda.
Ano de fundação no país de origem: 1997
Cidade da sede: Allschwil, suíça
Número de funcionários no mundo: 2.509

Programa Action DDL (Doenças de Depósitos Lisossomais) – ação de relacionamento sobre doenças de depósito lisossômico, 
direcionada a dezenas de médicos de diversas especialidades, com envio de artigos científicos e casos clínicos, além de agenda de 
eventos e outras informações úteis.
Programa Action HAP (Hipertensão Arterial Pulmonar) – ação de relacionamento sobre hipertensão arterial pulmonar, direcio-
nada a centenas de médicos de diversas especialidades, com envio de artigos científicos e casos clínicos, além de agenda de eventos 
e outras informações úteis.
Programa de Educação Continuada – formação de médicos em doenças raras para atendimento adequado a pacientes, por meio da 
realização de três eventos: Simpósio Latino-Americano de HAP, Simpósio Latino-Americano de Niemann Pick tipo C e Universidade 
HAP/UpDate HAP (com Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade de São Paulo – USP e Universidade Federal 
de São Paulo – Unifesp), além de simpósios regionais.
Programa Happy – suporte ao portador de hipertensão arterial pulmonar, usuário de medicamento da empresa, por meio de oferta 
gratuita de exames de monitoramento hepático e de concentração de hemoglobina, assistência para melhor entendimento dos 
processos necessários para prescrição e retirada de remédios na esfera pública, central telefônica gratuita para tirar dúvidas sobre 
tratamento, envio de material de apoio e site informativo: www.programahappy.com.br.

AçõES SOCIAIS

Doação em materiais – destinação de três computadores para o Educandário Romão Duarte, que atende a 120 crianças no Rio de Janeiro (RJ).
Educandário Romão Duarte – contribuição para a entidade no Rio de Janeiro (RJ) atender a 120 crianças órfãs e oferecer serviço 
de creche a famílias de baixa renda. Recurso complementar doado pela empresa contempla parceria com seus colaboradores e 
respectivos dependentes que concordaram em doar à instituição os valores que seriam referentes a seus presentes de aniversário. 
Em troca, as crianças enviam lembranças e cartões confeccionados por elas.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Brasileira de Amigos e Familiares e Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar (Abraf) – contribuição para a 
entidade, localizada em São Paulo (SP), desenvolver atividades de orientação, apoio e palestras para pacientes, realizar encontros 
entre associações no país e publicar livro elucidativo sobre a doença, beneficiando dezenas de pessoas.
Associação Brasileira de Pacientes de Esclerose Sistêmica (Abrapes) – contribuição para a entidade, situada em Campinas 
(SP), desenvolver ações de esclarecimento sobre a doença, apoio legal e encaminhamento médico a pacientes, além de realizar 
o Primeiro Encontro de Portadores de Esclerose Sistêmica, beneficiando dezenas de pessoas. Parceria: Associação Nacional de 
Grupos de Pacientes Reumáticos (Anapar).
Associação Cearense de Doenças Genéticas (ACDG) – contribuição para a entidade, baseada em Fortaleza (CE), desenvolver ativida-
des de atendimento clínico e reabilitação a pacientes por meio de equipe terapêutica multidisciplinar, além de prestar apoio a familiares.
Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose do Estado do Rio de Janeiro (AMPSRJ) – con-
tribuição para a entidade, situada na capital fluminense, desenvolver atividades de conscientização, apoio e orientação legal a 
pacientes, para que obtenham tratamento gratuito, beneficiando dezenas de pessoas.
Associação Gaúcha de Hipertensão Arterial Pulmonar (AGHAP) – contribuição para a entidade, localizada em Porto Alegre 
(RS), desenvolver atividades de orientação e apoio para pacientes e realizar encontros entre associações no país, beneficiando 
dezenas de pessoas.
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Curso de Atualização em Gaucher (Update Course on Gaucher Disease) – contribuição para a Fundação Espanhola para o 
Estudo e Tratamento da Doença de Gaucher (Feeteg), referência mundial no tratamento da doença, situada na Espanha, promover 
uma semana de treinamento para 13 médicos brasileiros, incluindo troca de experiências sobre diagnóstico, tratamento e exames.
Instituto Canguru – Grupo de Apoio a Erros Inatos do Metabolismo e Doenças Raras – contribuição para a entidade, com sede 
em São Paulo (SP), prestar esclarecimento sobre doenças metabólicas hereditárias, participar de eventos da área, realizar exames 
gratuitos, relançar site, promover a Primeira Caminhada de Apoio aos Portadores de Doenças Raras, apoiar pesquisas clínicas, propor 
políticas públicas e formar a Rede de Doenças Raras, beneficiando centenas de pessoas.
Primeiro Encontro Nacional de Familiares e Amigos dos Portadores de Niemann Pick tipo C – patrocínio à realização de evento, 
em São Paulo (SP), com parentes de pacientes e médicos especializados, que explicaram sobre a doença, medicamento e tratamento 
multidisciplinar. A partir do encontro, foi criada a Associação Niemann Pick Brasil (ANPB), que, desde então, acompanha e apoia 
pacientes e familiares.
Programa para o Diagnóstico de Doença de Niemann Pick tipo C no Brasil – contribuição para entrega de kits a médicos para 
submissão de amostras de sangue e pele de pacientes a exame diagnóstico gratuito, pelo Serviço de Genética Clínica do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre (RS), transporte de amostras, além de manutenção de telefone e site para atender à classe médica e 
remuneração da equipe do programa. Parceria: Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FMRS).

depto. de comunicação | tel.: (21) 2538-1513 – ramal 208 | actelion@millerbaum.com.br | www.actelion.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Comunicação com público – o site corporativo é um canal de relacionamento para a empresa responder a quaisquer questões de 
suas partes interessadas. Todos os questionamentos são direcionados à área competente, e as respostas ficam a cargo do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC).
Happy day – benefício oferecido a todos os colaboradores, tanto do escritório quanto de vendas, pelo qual o dia de seu aniversário 
é um presente e, portanto, não há expediente para ele nessa data.
Plano de previdência complementar – prática de qualidade de vida extensiva a todos os funcionários, a fim de que tenham comple-
mentação de renda e estabilidade financeira no momento da aposentadoria.
Short friday e horário flexível – colaboradores alocados no escritório têm horário de trabalho reduzido às sextas-feiras, mediante 
compensação ao longo de outros dias, assim como horário flexível de entrada e de saída.

AçãO SOCIAL

Changing Tomorrow Day – reforma, por 65 funcionários voluntários, da brinquedoteca do Centro de Apoio à Criança Carente com 
Câncer – Cândida Bermejo Camargo (CACCC-CBC), em São Paulo (SP). Empresa e voluntários arcaram com computadores, TV, 
rack para vídeo, mesas, cadeiras e cabos de rede, além de pintura e decoração do ambiente. Os colaboradores ofereceram ainda 
recreação a 70 crianças e adolescentes na entidade.

depto. de recursos Humanos | tel.: (11) 3027-4570 | rh@br.astellas.com | www.astellasfarma.com.br

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: 65

Nome da matriz: Astellas Pharma inc.
Ano de fundação: 2005
Cidade da sede: Tóquio, japão
Número de funcionários no mundo: 16.300



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários. 
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo. 
• Priorização na 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, 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Contratação de fornecedores com boa conduta socioambiental – exigências e verificação de procedimentos de fornecedores na 
compra de materiais (embalagens de matéria-prima, por exemplo) e na escolha de empresas transportadoras.
Gravidez Saudável – programa de monitoramento da saúde e da qualidade de vida de funcionárias gestantes e respectivos bebês 
de até um ano de vida, a fim de diminuir complicações pré e pós-parto. Abrange colaboradoras da área administrativa e de força 
de vendas.
Otimização de processos produtivos – continuidade da aplicação da metodologia Lean em áreas administrativas, com projetos 
específicos para diferentes setores da empresa, orientados por uma coordenadora Lean, resultando em redução do tempo gasto em 
tarefas de pouco valor e em melhoria de processos administrativos.
Processos de logística e distribuição – exigência, pela área de vendas, de boas práticas de distribuição por parte dos fornecedores, 
garantindo correta armazenagem, transporte e comercialização de produtos pelo país.
Programa de Conscientização Ambiental – o tema, já tratado pelo departamento Safety, Health and Environment (SHE), ganhou 
mais força na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma), a qual contou com peça de teatro 
educativa que alertou funcionários sobre como os altos impactos ambientais afetam a qualidade de vida da sociedade.
Programa de Qualidade de Vida – ações para garantir aos colaboradores o melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Inclui, 
entre outras: vacinação, check-up, atividade física na empresa e subsídio de academia, massagem, aconselhamento nutricional, cuida-
do com doenças crônicas, abandono do tabagismo, ginástica laboral, fisioterapia, além de atendimentos em algumas especialidades 
(ginecologia, obstetrícia, ortopedia) etc. 
Saúde Mental – programa que compreendeu uma série de palestras de esclarecimento sobre estresse e boas práticas de relaciona-
mento interpessoal para os colaboradores, realizadas pela equipe médica da empresa, como parte do Programa de Qualidade de Vida. 
Ser Família é 10! – visita de cônjuges e filhos de funcionários pertencentes a todas as áreas, ao escritório e à fábrica, por ocasião das 
comemorações do Dia das Crianças. Os filhos receberam um presente e uma foto com a família.
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 e uma auditoria anual.

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: 1.044

Nome da matriz: Astrazeneca
Ano de fundação: 1999
Cidades das sedes: södertälje, suécia; londres, inglaterra
Número de funcionários no mundo: 62.000
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PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

área de Acesso ao Mercado – fortalecimento da área para facilitar acesso aos tratamentos das linhas terapêuticas, por meio de con-
sultores que atuam junto aos gestores de saúde nos processos de adoção de um novo medicamento, municiando-os de informações 
que os auxiliem na tomada de decisão.
Código Comercial – produção de nova versão do código que sistematizou parâmetros e padronizou práticas de relacionamento 
com clientes externos, de modo a evitar incidentes em atividades comerciais e operacionais. Funcionários administrativos e da força 
de vendas são treinados anualmente no código, e a pontuação mínima nesse quesito integra seus objetivos.
Cursos de educação continuada para farmacêuticos – atualização científica para dezenas de profissionais de farmácia com temas 
como gestão hospitalar, uso racional da anestesia, farmacovigilância e prevenção de acidentes biológicos.
Índices globais de Safety, Health and Environment (SHE) – adoção, pelos funcionários, de procedimentos internos locais e glo-
bais para o controle de impactos ambientais gerados pela companhia (manejo adequado de esgoto e uso de água, entre outros), 
cumprindo-se os limites estabelecidos pela matriz.
Parceiros comerciais – constante análise dos fornecedores em termos comerciais, técnicos e de compliance, para que atendam aos 
pré-requisitos da empresa, o que resulta, por exemplo, em fornecedores selecionados treinados.

AçõES SOCIAIS 

Programa Adolescente Saudável – programa global para melhorar a qualidade de vida de adolescentes em diversos países. No Brasil, 
é realizado em parceria com a ONG Plan em cinco municípios do Maranhão. Visa ajudar jovens de 10 a 24 anos e suas famílias a fazer 
as escolhas certas para proteger sua saúde hoje e no futuro, com foco em saúde sexual e reprodutiva. Com execução de 2010 a 2012, 
o programa já identificou 224 jovens multiplicadores em 13 escolas e engajou profissionais locais de saúde e educação.
Projeto Viva a Cultura! – oficinas artísticas em hospitais de cinco municípios em que profissionais de dança, música, artes plásticas e tea-
tro interagem com dezenas de crianças, sobretudo em tratamento contra o câncer, a fim de humanizar o atendimento. O investimento 
foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Associação Desportiva para Deficientes (ADD) – aulas de esportes para cerca de 200 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, 
portadores de necessidades especiais, em São Paulo (SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.
Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (Ahpas) – despesas com vans, combustível e motoristas para a instituição de São Pau-
lo (SP) transportar cerca de 500 crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).
Mergulhando para o Futuro – aulas de natação para cerca de 200 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de famílias de baixa renda, 
em São Paulo (SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.
Campanha Autoestima – palestra de uma ex-paciente de câncer de mama, folhetos informativos e sessão de fotos gratuita com 
fotógrafo profissional para centenas de pacientes de câncer de mama e cuidadores, em 30 instituições no país, visando a melhoria da 
autoestima das pacientes, o que pode fazer a diferença no tratamento.

depto. de comunicação corporativa | tel.: (11) 3737-1200 | brczcomunicacaocorporativa@astrazeneca.com
www.astrazeneca.com.br
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

•	 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 redução do consumo de água.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Parceria com fornecedores  de papel ecologicamente corretos – aquisição, para todas as áreas da companhia, de materiais co-
mercializados por empresas que preservam o ambiente e são certificadas.
Projeto água é Vida – economia semanal de cerca de 2.600 litros de água por meio de tubulação que leva a água quente do desti-
lador – a qual seria descartada – de volta para a cisterna do prédio, permitindo sua reutilização. 

PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

Acompanhamento de distribuidores parceiros – aplicação de ferramentas para melhoria da comunicação entre empresa e milhares 
de distribuidores, cujas atividades de estoque, preços e prazo de entrega de produtos são regularmente monitoradas. 

AçõES SOCIAIS

Doação de mantimentos – funcionários da empresa arrecadaram e doaram ao Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira 
Cavalcanti (Hemorio) cerca de 60 latas de leite em pó e kits de higiene. 
Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) – adesão de cerca de 30 colaboradores à campanha 
Doe Sangue, Doe Vida, realizada pela entidade no Rio de Janeiro (RJ), dos quais 15 puderam doar. A empresa arcou com trans-
porte dos colaboradores da matriz ao hospital.

depto. de Eventos e comunicação | tel.: (21) 2159-2600 | eventos@bago.com.br | www.bago.com.br

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: 160

Nome da matriz: laboratórios Bagó s.A.
Ano de fundação: 1934 
Cidade da sede: Buenos Aires, Argentina 
Número de funcionários no mundo: 4.800
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários. 
• Acompanhamento da inclusão dos filhos dos funcionários na escola, por meio de solicitação de comprovantes de matrícula. 
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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). 
• 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 na 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 o 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.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Conselho Comunitário Consultivo – canal de comunicação permanente entre empresa e comunidades próximas à fábrica. In-
tegrantes da empresa, líderes comunitários de Belford Roxo (RJ) e São João de Meriti (RJ) e representantes de governo debatem 
periodicamente sobre segurança, saúde e meio ambiente.
Programa Conte Comigo – oferta gratuita de assistências jurídica, psicológica, financeira e social, por equipes especializadas, a 
funcionários e seus dependentes, visando preservar e restabelecer o bem-estar emocional e social de todos. Uma central atende 
solicitações 24 horas ao dia, com garantia de confidencialidade.

AçõES SOCIAIS 

Associação Brasiliense de Ações Humanitárias (ABA) – contribuição para a entidade, situada em Brasília (DF), promover a autono-
mia e a independência de deficientes visuais de vários estados a partir do treinamento e da oferta de animais para serem cães-guia. 
A empresa também doa remédios para tratamento dos animais.
Canal Futura – contribuição para funcionamento da emissora ligada à Fundação Roberto Marinho, com programação voltada para a 
educação e a formação cidadã de crianças, jovens, adultos e educadores, beneficiando milhões de pessoas no país.
Escola de Futebol Bayer – oferta de aulas gratuitas desse esporte, uniformes, materiais e equipe técnica, além de oficinas de reda-

Nome comercial no Brasil: Bayer s.A. 
Ano de início da operação no Brasil: 1896
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 1.758

Nome da matriz: Bayer
Ano de fundação: 1863
Cidade da sede: leverkusen, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 55.700
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ção, língua portuguesa e matemática, bem como noções de informática, no contraturno escolar, para 250 crianças, adolescentes e 
jovens, de ambos os sexos, em Belford Roxo (RJ).
Escola Verde – manutenção de atividades de educação ambiental gratuitas para cerca de 5,5 mil alunos e centenas de professores de 
escolas públicas de Belford Roxo (RJ) e Duque de Caxias (RJ), entre outros municípios fluminenses. Inclui visita à trilha ecológica da 
empresa, com explicações fornecidas por biólogo, plantio de mudas e entrega de um jogo sobre ciência, saúde e ecologia.
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) – participação no McDia Feliz, por meio da compra de cerca 
de 2 mil tíquetes para funcionários, cujo valor foi revertido para a entidade de combate ao câncer, bem como da atuação voluntária, 
na data, de dezenas de colaboradores em três lojas da rede em São Paulo (SP).
Medicão Terapeuta Multidisciplinar – contribuição para profissionais e cães terapeutas, treinados pela entidade, visitarem hospitais, 
escolas e asilos de quatro cidades do interior paulista, a fim de melhorar a qualidade de vida de pacientes, estudantes e idosos. A 
empresa também doa remédios para tratamento dos animais.
Olimpíadas da Cidadania de Belford Roxo – apoio para custeio de árbitros, pessoal de apoio, lanches, camisetas, transporte e 
materiais para competição, realizada pela ONG Sublime, com 9,3 mil crianças e jovens e cerca de 380 pessoas com deficiência, de 
14 municípios do Rio de Janeiro, além de cidades de Minas Gerais e São Paulo, que disputaram em modalidades como futebol, vôlei, 
basquete, natação, xadrez, atletismo e caratê.
Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais – reconhecimento de quatro jovens brasileiros, de 18 a 24 anos, engajados em 
iniciativas socioambientais de qualidade, com patrocínio de viagem à Alemanha para intercâmbio técnico-cultural com vencedores de 
outros 17 países participantes. Parceria: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).
Programa de Atenção e Orientação à Saúde Sexual e Reprodutiva (ATO) – realização de palestras e capacitações em seis cidades, 
para cerca de 63 mil pessoas (público em geral, sobretudo jovens, e profissionais de saúde), a respeito de sexualidade responsável. 
Incluiu 1.600 palestras para leigos e 17 treinamentos de multiplicadores.
Reforço alimentar – doação mensal de sopas instantâneas a 24 associações de moradores e creches comunitárias de Belford Roxo 
(RJ), que alimentam diariamente cerca de 2.100 crianças e adolescentes, de 2 a 14 anos, e combatem a desnutrição infantil. Conta 
também com visitas periódicas de funcionários aos refeitórios nos horários de distribuição.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Dia do Homem – campanha de conscientização, em 15 de julho, em quatro cidades paulistas, com distribuição de material educativo 
sobre saúde masculina, mutirão de exames gratuitos (pressão, glicemia, massa corpórea, entre outros) e entrega de informativos 
sobre disfunção erétil. Parceria: Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional São Paulo (SBU-SP).
Quinta Semana Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla – palestras e peças informativas sobre a doença para 5 mil 
pessoas (pacientes, familiares, profissionais de saúde e leigos), em quatro cidades. Parceria: Associação Brasileira de Esclerose Múltipla 
(Abem), Grupo de Esclerose Múltipla de Campinas e Região (Gemc), Grupo de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla 
(Gatem) e Associação Caxiense de Portadores de Esclerose Múltipla (Acaxipem).
Terceira Semana Bayer da Mulher – campanha de conscientização, em 8 de março, em São Paulo (SP), com mutirão de exames 
gratuitos (pressão, glicemia, massa corpórea, entre outros) e entrega de informe comemorativo dos 50 anos da pílula anticoncep-
cional, um marco para a independência feminina. Parceria: Depto. de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

depto. de comunicação corporativa |tel.: (11) 5694-5492 | paulo.pereira@bayer.com | www.bayer.com.br
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL 

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Novas sugestões e ideias – canal pelo qual os funcionários de todos os níveis hierárquicos podem sugerir melhorias na empresa a 
seu superior, que as transmite ao comitê de diretoria. Áreas de vendas e RH já implementaram mudanças.
Programa de Qualidade de Vida – a fim de incentivar a prática de exercícios e a vida saudável, a empresa arca com 50% do valor 
da mensalidade da academia de ginástica dos funcionários de todos os departamentos.

PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

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.

AçõES SOCIAIS

Doação em materiais – destinação, a instituições sociais, de alimentos, brinquedos, itens de higiene (pasta de dentes, sabonete, 
xampu), livros, material escolar (apontador, caderno, caneta, borracha, lápis, régua), roupas e sapatos.
Papai Noel dos Correios – participação, da empresa e de funcionários, no projeto dos Correios, que consiste em beneficiar com 
presentes de Natal crianças que escrevem suas cartas ao Papai Noel. 

depto. de comunicação corporativa | tel.: (11) 3568-3419 | renata.henriques@biogenidec.com
www.biogenidec.com.br

Nome comercial no Brasil: Biogen idec 
Brasil Produtos farmacêuticos ltda.
Ano de início da operação no Brasil: 2007
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 35

Nome da matriz: Biogen idec inc.
Ano de fundação: 2003
Cidade da sede: Weston, EuA 
Número de funcionários no mundo: 4.250



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e identificação de objetivos a longo prazo. 
• Uso de estudos, pesquisas e 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, 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 na 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Compliance – criação de área focada em reconhecer e evitar riscos éticos relativos ao não cumprimento de leis e de regulamentos 
e em lidar de forma eficiente com desconformidades (ações corretivas, análise de causas, prevenção quanto à repetição); realização 
de seis treinamentos e cerca de 700 funcionários capacitados.
Escritório Verde – escritório instalado em São Paulo (SP) em prédio que atende a critérios internacionais da certificação LEED® (Lea-
dership in Energy and Environmental Design), concedido a construções ecologicamente sustentáveis; concessão da classificação LEED® 
Ouro ao escritório, por possuir, entre outros, redutores de consumo de água e energia e mobiliário de materiais reciclados.
Fazenda Solana Agropecuária – execução de pesquisas para elevar a produtividade dos cultivos da empresa, usando-se menos 
terras para obter a mesma quantidade de matéria-prima, com menos energia e custos de operação; capacitação de funcionários; 
reflorestamento de áreas de plantio e preservação de nascentes.
Práticas ambientais na fábrica – coleta, separação e envio de resíduos da planta, em Itapecerica da Serra (SP), para reciclagem, 
sendo 45% do total dos descartes reciclados, entre plástico, papel, vidro, metais, cartuchos e toners de impressora; realização de 
inventário de emissões de gases poluentes; investimento em novas tecnologias sustentáveis para economia de água e energia nos 
processos de produção.
Programa Aprendiz – oferta, para cinco jovens aprendizes, de bolsa auxílio e de cursos de qualificação profissional ministrados pela 
ONG Núcleo de Aprendizagem Profissional (Nurape), em São Paulo (SP).
Programa Conectar – formação de seis meses para dezenas de portadores de necessidades especiais atuantes em diferentes áreas 
na empresa, a fim de qualificá-los para o ambiente de trabalho. Parceiro: Instituto Pró-Cidadania de Desenvolvimento e Capacitação 
para Pessoas Especiais (IPCPE).

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: 1.100

Nome da matriz: Boehringer ingelheim
Ano de fundação: 1885
Cidade da sede: ingelheim, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 41.300

92

Sistema de Mobilidade e Home office – uso de ferramenta tecnológica que possibilita acesso remoto ao escritório, incluindo ramal, 
para 20% dos funcionários da sede diariamente que trabalham em casa. Os colaboradores também podem escolher uma base de 
trabalho na sede para atuar.
Supplier Relationship Management (SEM) – premiação própria que reconhece atributos como qualidade, transparência e respon-
sabilidade socioambiental de prestadores de serviços da empresa, que compartilham dos mesmos valores dela e têm compromisso 
com a redução do impacto ambiental de suas atividades.
WWF-Brasil – difusão, por integrantes da ONG, de conceitos de preservação e de uso consciente dos recursos naturais, para funcio-
nários da empresa. A ação englobou palestras, adesão e divulgação de campanhas da entidade nos veículos internos de comunicação, 
além de distribuição de cartões contendo sementes de plantas.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Departamento de Inteligência dos Negócios – manutenção 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) – ampliação da equipe designada a negociar um 
portfólio de soluções integradas para as redes pública e privada, a fim de que o mesmo adquira e inclua medicamentos da empresa 
na rede pública, elevando o acesso da população a alguns tratamentos (infarto, acidente vascular etc.).
Pacto AVC – capacitação de centenas de médicos, enfermeiros e estudantes de medicina, de 11 cidades, em atendimento emergen-
cial 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 – apoio ao Projeto Multiplicando Arte e Cultura, com ações de música, artes e contação de histórias, 
promovidas por integrantes da entidade e voluntários da empresa, para centenas de pacientes, familiares e profissionais, na Santa 
Casa e no InCor, em São Paulo (SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) – doação de toneladas de plástico, papel, vidro e metais da fábrica, além de 
dezenas de cartuchos e toners de impressora para reciclagem pela entidade.
Associação Comunitária Monte Azul – contribuição mensal para a entidade situada em São Paulo (SP) manter o atendimento a cen-
tenas de pessoas de baixa renda de várias idades, por meio de atividades educativas, de saúde, recreativas, de formação profissional 
e comunitária. Três voluntários da empresa ajudaram a organizar a estrutura de tecnologia da organização.
Cooperativa de Recicladores de Itapecerica da Serra (Cris) – doação de 0,6 tonelada de plástico e papel, 16,9 de vidro, 0,1 de 
alumínio e 7,3 de latão da fábrica, além de dezenas de cartuchos e toners de impressora para reciclagem pela entidade.
Creche Lar Jane Suzana – contribuição mensal para a entidade de Taboão da Serra (SP), a fim de manter o atendimento diário e 
integral a centenas de bebês e crianças de baixa renda da região; doação de móveis e de equipamentos de informática. Visitas de 
funcionários para interação com as crianças e em apresentações culturais. 
Programa de Voluntariado Meu Dia é Seu – escolha, por dezenas de funcionários, de instituição social de sua preferência em São 
Paulo (SP), para a qual dedicaram um dia de trabalho nas mais diversas áreas, beneficiando de bebês a idosos. A empresa arcou 
com transporte, alimentação e compra de materiais para as ações.
Ajudar é o melhor remédio – manutenção de conteúdo interativo com dicas de sustentabilidade e o canal on-line que informa, pelo 
CEP, instituições sociais próximas a pessoas que querem prestar auxílio. Permite ainda divulgar eventos filantrópicos e hospeda vídeo 
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com boas ações praticadas nas ruas, por funcionários voluntários, baseadas nos valores da empresa.
WWF-Brasil – contribuição anual para manutenção das atividades da ONG dedicada à conservação da natureza; divulgação, pela 
empresa, de duas campanhas da entidade (A hora do planeta e O que você precisa para viver?), em veículos de comunicação e 
mídias sociais; realização, em parceria, de palestras e eventos de conscientização. Voluntários interagiram nas palestras, divulgaram a 
campanha em suas residências e participaram, por um dia, na ação A hora do planeta. 

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO

InCor – apoio ao Programa Treinamento Integrado em Medicina de Emergência (Time), do hospital em São Paulo (SP), que treinou 
centenas de profissionais da rede pública de saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de 13 cidades, no 
atendimento a infarto e no uso adequado de medicamento da empresa.

depto. de relações institucionais | tel.: (11) 4949-4700 | comunicacaori.sao@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Clube de Corrida – incentivo a grupo de dezenas de funcionários que praticam a atividade e participam de provas, sob o acompanhamento de 
profissionais de assessoria especializada, os quais preparam treinos, acompanham alimentação, condições físicas e participação em competições.
Coleta seletiva – separação de resíduos para reciclagem no escritório e posterior descarte adequado. Há também coletores específicos para 
pilhas e CDs.
Compliance – programa atualizado constantemente que se apoia nos pilares políticas e procedimentos, educação e treinamento, comunicação 
interna, monitoramento, relato de possíveis problemas ou solicitações de orientação, de maneira a promover na companhia uma cultura de 
alto desempenho com integridade, minimizar riscos legais e fornecer forma segura de relatos de preocupações e de pedidos de orientação.
Governança corporativa – administração eficiente, ética e transparente, além de comunicação consistente e clara das atividades e do desem-
penho da empresa para pacientes, médicos, acionistas, fornecedores, parceiros, funcionários e comunidade em que atua.
Programa Viva Melhor – série de ações em prol da qualidade de vida dos funcionários. Engloba exames médicos periódicos e confecção de 
perfis dos colaboradores, os quais ajudam na elaboração de cardápio mais saudável no restaurante, envio de comunicados com dicas de saúde, 
custeio de 50% do valor da academia e oferta de assessoria esportiva para participantes do Clube de Corrida.
Projeto Cidadania – para estimular a inclusão de deficientes físicos na companhia, funcionários indicam portadores de deficiência que podem 
fazer parte da equipe. A cada currículo recebido, a empresa doa alimentos para uma instituição de apoio a jovens de baixa renda.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADA AO SETOR

Educação Médica Independente (IME) – aceitação de solicitações de apoio educacional para profissionais de saúde nas áreas terapêu-
ticas de interesse da empresa, em programas desenvolvidos de forma independente e conduzidos por educador médico qualificado.
Eventos científicos – promoção e apoio a eventos científicos de hospitais ou de instituições de pesquisa, visando estimular a educação 
continuada e o intercâmbio de informações, de forma a desenvolver profissionais da saúde ou relacionados à área.
Informações educativas – abastecimento de seção no site da empresa, com artigos sobre doenças que mais afetam a população no 
mundo, como gripes e resfriados, diabetes, hepatite, leucemia, obesidade, além de veiculação de reportagens sobre novas pesquisas 
científicas e disponibilização de bulas dos medicamentos. 

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO 

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) – contribuição para a realização, pela entidade, do Prêmio de Incentivo à Prevenção e ao 
Tratamento do HIV/Aids, o qual reconhece no país autores de ações, métodos e programas que valorizem a prevenção da doença 
e o tratamento de pacientes portadores do vírus.

depto. de recursos Humanos  | tel.: (11) 3882-2642 | anibal.calbucci@bms.com | www.bristol.com.br

Nome comercial no Brasil: Bristol-Myers squibb s.A.
Ano de início da operação no Brasil: 1946
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 750

Nome da matriz: Bristol-Myers squibb co
Ano de fundação: 1858
Cidade da sede: nova York, EuA
Número de funcionários no mundo: 20.000
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 regular no Brasil de balanço/relatório social com informações sobre suas ações sociais e ambientais.
• Política e/ou procedimentos para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes interessadas (cliente 

direto/indireto).
• Sistema de monitoramento com metas específicas para o aumento da eficiência energética e 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.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Coleta seletiva de lixo – quinzenalmente, uma empresa terceirizada se encarrega de recolher, no escritório central em São Paulo 
(SP) e na fábrica em Santana de Parnaíba (SP), o material separado pelos colaboradores de todas as áreas.
Políticas de geração de resíduos sólidos e de consumo de água – estação de tratamento biológico para efluentes líquidos, além 
de classificação de resíduos sólidos e envio para destinação final em aterros sanitários ou incineração, conforme classificação. 
Programa Primeiro Emprego – 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.

PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

Descarte responsável na fábrica – destinação adequada de recicláveis e coleta de materiais contaminados ou infectantes. 

AçõES SOCIAIS

Baobá Produções Artísticas – apoio à montagem de peça de teatro As botocudas – uma tragicomédia cirúrgica, a ser exibida em 
São Paulo (SP) em 2012. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Baobá Produções Artísticas – apoio à montagem da peça de teatro Vamos?, exibida em São Paulo (SP), beneficiando com cultura 
e lazer cerca de 70 adultos por espetáculo. Foram destinados ingressos também para funcionários e acompanhantes. O investi-
mento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac). 
Firma de Teatro – apoio à montagem da peça de teatro Cândida, exibida em São Paulo (SP), beneficiando com cultura e lazer 
cerca de 150 adultos por espetáculo. Foram destinados ingressos também para funcionários e acompanhantes. O investimento 
foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac). 
Alessandra V. Piacezzi e equipe – apoio à montagem da peça de teatro O fato de morar aqui do lado, exibida em São Paulo (SP), 
beneficiando com cultura e lazer cerca de 300 adultos por espetáculo. Foram destinados ingressos também para funcionários e 
acompanhantes. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac). 

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: 303

Nome da matriz: chiesi farmaceutic s.P.A.
Ano de fundação: 1935
Cidade da sede: Parma, itália
Número de funcionários no mundo: 3.000

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) – contribuição para que a entidade continue a garantir a milhares de 
pacientes em São Paulo (SP), sobretudo adolescentes, a locomoção, os tratamentos e os medicamentos necessários.
Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta) – contribuição para que a entidade continue a garantir a milhares de pacientes em 
São Paulo (SP), sobretudo adolescentes, a locomoção, os tratamentos e os medicamentos necessários.

depto. de recursos Humanos | tel.: (11) 3095-2320 | rh@chiesi.com.br |  www.chiesi.com.br
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL 

• Acompanhamento da inclusão dos filhos dos funcionários na escola, por meio de solicitação de comprovantes de matrícula.
• 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 regular no Brasil de balanço/relatório social, com informações sobre suas ações sociais e ambientais.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Incentivo à prática de atividade física – subsídio a todos os funcionários em 50% do custo mensal de academia de ginástica de sua 
preferência, além de oferta de ginástica laboral, palestras sobre ergonomia, ações para adequação postural e quick massage.
Nutricionista – presença, quinzenalmente no escritório e todos os dias na fábrica, de profissional contratada para esclarecer dúvidas 
sobre alimentação saudável, controle de peso e orientação nutricional, além de acompanhar os funcionários de forma perene.
Programa Mais Vida – série de ações para promover o bem-estar e a qualidade de vida de funcionários e familiares. Entre outras, há 
assistências jurídica e psicológica, orientação ergonômica com fisioterapeuta e acompanhamento nutricional.  

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

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.
Reforma da planta em Barueri (SP) – realização de obras de remodelagem da estrutura física fabril e compra de novos equipamen-
tos produtivos providos de modernas tecnologias com a finalidade de aumentar a capacidade produtiva de medicamentos sólidos.
Relacionamento com veículos de imprensa – distribuição de releases e press-kits institucionais e sobre medicamentos, bem como 
realização de encontros com jornalistas, conduzidos até maio por empresa terceirizada e, desde então, por equipe interna. 

AçãO SOCIAL 

Dicionário trilíngue de termos médicos – doação em espécie para impressão da obra produzida em português, inglês e japonês 
pelo Centro Internacional de Intercâmbio Cultural-Intercultural. Ao lado de empresas, fundações e governo, esse apoio permitiu a 
finalização do projeto pelo coautor, após o falecimento do autor.

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO

Associação Amigos do Coração (AAC) – contribuição para suprir despesas do atendimento assistencial da entidade de São Paulo 
(SP) que humaniza o ambiente hospitalar e melhora a vida de milhares de pacientes com cardiopatias, internados no Instituto do 
Coração (Incor) e atendidos pelo SUS.

depto. de comunicação organizacional | tel.: (11) 5186-4590 | responsabilidadesocial@daiichisankyo.com.br
www.daiichisankyo.com.br

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: 311

Nome da matriz: daiichi sankyo co. lTd.
Ano de fundação: 1899
Cidade da sede: Tóquio, japão
Número de funcionários no mundo: 30.488

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 
funções e identificação de objetivos a longo prazo.

• Sistema de monitoramento com metas específicas para reduzir a geração de resíduos sólidos.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores.

PRáTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Gestão de materiais recicláveis – ações de conscientização e práticas de separação, pelos funcionários do escritório, de papéis e 
plásticos em lixeiras apropriadas, seguida de coleta e estocagem, pela equipe de limpeza, e posterior doação a empresa de reciclagem. 

PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

Encontre Ferring – número de telefone para o qual profissionais de saúde e pacientes podem ligar para saber em quais locais o 
medicamento é vendido no país.

AçãO SOCIAL

Doação em materiais – envio, para empresa de reciclagem, de 260 quilos de artigos recicláveis, separados adequadamente pelos 
colaboradores.

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO

Projeto Magia do Nascimento – parceria entre empresa e três maternidades, beneficiando cerca de 600 pacientes ao mês, em São 
Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Cubatão (SP), com sala de pré-parto ou sala de parto humanizado confortáveis, com TV, 
DVD, filmes e material didático sobre parto normal, aleitamento materno e cuidados com o bebê.

depto. de recursos Humanos |tel.: (11) 3024-7523 | rh@ferringbr.com.br | www.ferring.com.br

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: 79

Nome da matriz: ferring Pharmaceuticals
Ano de fundação: 1950
Cidade da sede: saint Prex, suíça
Número de funcionários no mundo: 3.000
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PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

Healthymagination – adoção de estratégia global com finalidade de reduzir custos de produção, aumentar o acesso a medicamentos 
pela população e prover mais qualidade à saúde como um todo, por meio de investimentos em inovação tecnológica, parcerias com 
entidades de pesquisa e fortalecimento de pacientes, entre outros.

AçõES SOCIAIS*

Campanha 90 Mil – iniciativa de trabalho voluntário da divisão GE Volunteers para comemorar os 90 anos da empresa no Brasil, 
que consistiu na arrecadação e doação, por parte dos funcionários, de mais de 104 mil livros e 122 mil quilos de alimentos para 237 
ONGs, de oito cidades, beneficiando cerca de 110 mil pessoas, de bebês a idosos.
Inmed Brasil – apoio a treinamentos do Rede In_formação, programa para que centenas de 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 funcionários voluntários.
Institute of International Education (IIE) – apoio ao Programa de Bolsas Universitárias da entidade, por meio de ajuda de custo, 
durante três anos, para dez estudantes universitários de engenharia ou administração, em três cidades. Houve ainda workshops e 
palestras realizados para esse grupo por voluntários da empresa ou profissionais do IIE.
Instituto Fernand Braudel – apoio aos Círculos de Leitura, realizados pela instituição, 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 170 voluntários da empresa. 
Quinze jovens receberam bolsa auxílio para se tornar multiplicadores.
Junior Achievement Brasil – apoio para a confecção de material didático e aulas sobre o mundo empresarial e construção de plano 
profissional, ministradas por cerca de 120 voluntários da empresa, treinados pela ONG, para milhares de alunos do ensino funda-
mental de 11 escolas públicas, em oito cidades.
Parceiros Voluntários – apoio para realização de workshops pela ONG, voltados para esclarecer dezenas de integrantes de entidades 
filantrópicas em Porto Alegre (RS) sobre como administrar sua instituição do ponto de vista contábil, jurídico e ético, melhorando 
processos de gestão interna. 
Semana GE Volunteers – durante os sete dias de atividades, mais de 2.300 pessoas de 17 organizações em todo o país foram be-
neficiadas pelas ações voluntárias de 510 funcionários que doaram cerca de 3.100 horas de trabalho. 
Um Teto para Meu País Brasil – 20 voluntários da empresa treinados pela ONG construíram casas emergenciais na comunidade 
Anita Garibaldi, em Guarulhos (SP), para famílias sem moradia, que vivem em locais precários ou que perderam o lar em desastres 
naturais, beneficiando 30 pessoas.

* O conjunto de ações sociais listadas diz respeito à empresa General Electric do Brasil, com participação da divisão GE Healthcare. 

depto. de responsabilidade social corporativa | tel.: (11) 3067-8333 | felipe.zanola@ge.com | www.gecitizenship.com

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 regular no Brasil de balanço/relatório social, com informações sobre suas ações sociais e ambientais.
• 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 na 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Aplicação do código de conduta – execução perene dos princípios e procedimentos do The spirit and the letter, documento que há 
mais de 125 anos rege a relação de empregados com fornecedores, clientes, governos e demais públicos de interesse.
Atuação responsável – auditoria, relatório público, gerenciamento e monitoramento de procedimentos que garantem saúde e segurança 
aos envolvidos nas operações da empresa, além de cuidado com o meio ambiente; 43 mil treinamentos de colaboradores nesses temas; 
certificação interna de excelência em condições de saúde e segurança (selo Global Star) na maioria das operações da companhia no país.
Capacitação, diversidade e transparência – formação de lideranças, por meio do John F. Welch Leadership Center, nos EUA, e da 
Universidade On-Line (e-learning); aumento da atração, retenção e ocupação em cargos de gerência por talentos femininos; existên-
cia de mecanismos consolidados e perenes de mão dupla na comunicação entre empresa e funcionário.
Ecomagination – utilização, pela empresa, de diversas soluções e equipamentos, desenvolvidos e também comercializados global-
mente por ela, que elevam o uso de fontes de energia limpas e renováveis e reduzem emissões de gases poluentes, além de diminuir 
o uso de água potável e aumentar o reuso desse recurso.
Programa HealthAhead – série de ações para estabelecer uma cultura de saúde entre funcionários e suas famílias. Engloba a criação 
de locais de trabalho mais saudáveis, incentivo à prática de atividades físicas, orientação nutricional, check-up periódico, esclarecimen-
tos sobre os malefícios do tabagismo e combate ao estresse, entre outros.

Nome comercial no Brasil: General Electric do Brasil
Ano de início da operação no Brasil: 1920
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 395 (divisão GE Healthcare)

Nome da matriz: General Electric company
Ano de fundação: 1878
Cidade da sede: fairfield, EuA
Número de funcionários no mundo: 320.000
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Acompanhamento da inclusão dos filhos dos funcionários na escola, por meio de solicitação de comprovantes de matrícula.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 aumento da eficiência energética, redução da geração de resíduos 

sólidos e do consumo de água.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Bem Me Quer – oferta a funcionários e a familiares de uma rede de profissionais para prestar assistências psicológica, jurídica e social. 
Após o primeiro contato por telefone, com chamada gratuita e avaliação do caso, ocorrem atendimentos presenciais.  
Campanha de saúde – ao longo do ano a empresa pratica uma série de ações para funcionários voltadas para a prevenção e a 
conscientização sobre doenças, como campanhas de vacinação (gripe, hepatite), checagem de glicemia, aferição de pressão arterial, 
palestras sobre alimentação saudável e informativos sobre o tema.
Campanha Previna-se – adesão de funcionários à iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) de alerta sobre doen-
ças renais. Colaboradores receberam kit com carta, folheto e camiseta para vestir no Dia Mundial do Rim, assistiram a palestra 
informativa, realizaram exames de urina e verificaram a pressão arterial. Médicos e transplantados participaram de jogo de 
futebol amistoso.
Coleta seletiva – separação de material reciclável nos escritórios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), com coleta de papéis, 
plásticos e outros, posteriormente encaminhados a instituições coletoras cadastradas no condomínio. 
Ginástica laboral e massagem – realização, para todos os funcionários, de ginástica laboral duas vezes por semana e de quick mas-
sage uma vez por semana, a fim de aliviar o estresse e fornecer mais disposição para o trabalho. 
Programa Empresa Cidadã – adesão à iniciativa federal que incentiva, por meio de dedução no imposto de renda da companhia, 
a prorrogação da licença-maternidade para seis meses, de forma a ampliar o tempo de amamentação, desde que a funcionária não 
matricule o recém-nascido em creche durante o período. 

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Assessoria de imprensa e site institucional – divulgação na mídia de informações relacionadas a assuntos que envolvam a compa-
nhia, além de manutenção de site para nutrir e fortalecer o relacionamento com o público-alvo (funcionários, parceiros, pacientes). 
Aulas técnicas para parceiros comerciais – treinamentos para funcionários, secretarias de saúde e parceiros comerciais sobre utiliza-
ção, armazenamento e transporte de produtos, para que os profissionais executem seu trabalho com mais segurança e assertividade.
Centralização de venda no Ministério da Saúde – venda anual de medicamento para pacientes de hemodiálise para o Ministério, 
a preços menores – em vez do fornecimento a diferentes secretarias estaduais, estado a estado –, colaborando, assim, para garantir 
mais acesso dos pacientes aos remédios.

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: 132

Nome da matriz: Genzyme corporation
Ano de fundação: 1982
Cidade da sede: cambridge, EuA.
Número de funcionários no mundo: 10.000
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Compromisso com clientes e parceiros – distribuição de materiais educativos, visitas e treinamento técnico, para clientes, médicos 
e parceiros comerciais, a fim de manter um relacionamento ético e transparente com os públicos de interesse. 
Nutrição em equilíbrio para pacientes em hemodiálise – workshops para capacitar dezenas de nutricionistas no auxílio do processo nu-
tricional dos pacientes. Aplicado em vários estados, o programa foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Ramos e Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Em 2010, houve treinamentos de novos nutricionistas e reciclagem dos profissionais treinados em anos anteriores.
Orientação para profissionais de saúde – educação continuada para dezenas de médicos e enfermeiros sobre doenças raras e 
problemas renais crônicos, realizadas por meio de workshops, eventos médicos regionais e congressos, com o intuito de promover 
a troca de conhecimentos entre profissionais brasileiros e estrangeiros. 
Programa de aperfeiçoamento de centros de pesquisa clínica – treinamento em boas práticas clínicas e implementação de sistema 
de qualidade para adequar centros de pesquisa às novas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na condução 
de estudos clínicos. Participaram 80 profissionais de 12 cidades e nove estados.
Programa de melhoramento continuado – melhoria na cadeia logística, com medidas como: renovação das caixas de transporte re-
tornáveis para envio de perecíveis; novo layout das salas de armazenamento de não perecíveis; uso de empilhadeira a gás para carga 
e descarga de medicamentos; utilização de contêiner com sistema de refrigeração autônomo; redução de variação de temperatura 
no transporte de medicamentos. 
Programa Educativo – treinamento de profissionais de saúde de centenas de clínicas de diálise no país para informar sobre o uso 
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 criações artísticas de porta-
dores de deficiência mental; arrecadação de recursos por muitas pessoas e por 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 muitas pessoas e de funcionários voluntários para arrecadação e doação de roupas de 
inverno ao Núcleo Assistencial Anita Briza, em São Paulo (SP), onde alguns deles já prestam serviços voluntariamente, beneficiando 
dezenas de adultos e idosos. 

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Gaucher (ABPDG) – contribuição para a entidade realizar atividades como: 
orientação a pacientes, melhoria de infraestrutura e apoio a centenas de pessoas sem recursos para tratamento. Situada no estado 
do Rio Janeiro, atende a todo o Brasil.
Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses (Acamu) – contribuição para a entidade, localizada em Florianópolis (SC), man-
ter suas atividades, orientar pacientes, melhorar a infraestrutura e beneficiar centenas de pessoas sem recursos para tratamento.
Associação Mineira de Mucopolissacaridoses (AMMPS) – contribuição para a entidade, baseada em Moema (MG), manter suas 
atividades, orientar pacientes, melhorar a infraestrutura e beneficiar centenas de pessoas sem recursos para tratamento.
Associação Mineira de Portadores e Amigos de Gaucher (Ampag) – contribuição para a entidade, sediada em Belo Horizonte (MG), 
manter suas atividades, orientar pacientes, melhorar a infraestrutura e beneficiar centenas de pessoas sem recursos para tratamento.
Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses (APMPS) – contribuição para a entidade, 
situada em São Paulo (SP), manter suas atividades, orientar pacientes, melhorar a infraestrutura e beneficiar centenas de pessoas sem 
recursos para tratamento.
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Associação Paulista dos Portadores da Doença de Gaucher (APPDG) – contribuição para a entidade, localizada em São Paulo (SP), 
manter suas atividades, orientar pacientes, melhorar a infraestrutura e beneficiar centenas de pessoas sem recursos para tratamento.
Centro de Tratamento de Doenças Raras Arquiminia Guerra Macedo – contribuição para surgimento e estruturação de centro de 
referência diagnóstico e terapêutico para doenças genéticas raras em Curimatá (PI); treinamento de profissionais de saúde, orienta-
ção à população e realização de mutirão, com geneticistas e cardiologistas, para diagnóstico e tratamento da doença Fabry.
Programa Caritativo de Acesso a Terapias (Icap) – mantido pela Fundação Genzyme nos EUA, consiste na doação de medica-
mento 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) – apoio à Previna-se, campanha pela qual a entidade realiza exames gratuitos na população no 
sentido de alertar sobre doenças renais, além de divulgar folhetos, gibis e adesivos, bem como estimular a imprensa a tratar do assunto.

depto. corporativo |tel.: (31) 9304-6163 |daniella.jorge@genzyme.com |www.genzyme.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Acompanhamento da inclusão dos filhos dos funcionários na escola, por meio de solicitação de comprovantes de matrícula.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 a 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Cuidados com resíduos sólidos – destinação adequada de materiais gerados no processo industrial, com envio de 120 toneladas de 
resíduos ao ano para coprocessamento, feito por empresa licenciada, bem como encaminhamento de resíduos perigosos para incine-
ração ou reciclagem por empresa especializada e de lâmpadas fluorescentes para descarte apropriado.
Energy for performance – oito treinamentos, de dois dias cada, para dezenas de executivos da indústria, no Rio de Janeiro (RJ) e em 
São Paulo (SP), sobre as quatro esferas de energia humana (física, mental, espiritual, emocional), aplicando-se os mesmos conceitos de 
desempenho utilizados por atletas de elite.
Geração de renda – diversos cursos profissionalizantes gratuitos, ministrados no Senai e no Sesi, no Rio de Janeiro (RJ), para dezenas 
de cônjuges, filhos e parentes de funcionários, colaborando, assim, para a elevação da renda familiar.
Reciclagem – envio de 305 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 3,75% do consumo de energia, de 2009 para 2010, proporcionando diminuição de emissão de 104 
mil quilos de CO2; manutenção e reforma de unidade de reuso de água, a fim de melhorar suas instalações. 

PRáTICA CORPORATIVA LIGADA AO SETOR

Programa Guest – oitava convenção para clínicas de vacinas, em que os dirigentes participaram de palestras e debates sobre vacinas e suas 
prescrições no Costão do Santinho (SC). Incluiu doação de filmadora, home theater e instrumento para orquestra local Baiacu de Alguém.

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 das ações 57 voluntários da 
empresa. Parceria: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e 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, professores e pais. Parceria: Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio de Janeiro e Firjan.

depto. de comunicação corporativa | tel.: (21) 2141- 6161 | cristiane.b.haical@gsk.com | www.gsk.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: 1.449

Nome da matriz: GlaxosmithKline
Ano de fundação: 1859
Cidade da sede: londres, reino unido
Número de funcionários no mundo: 96.500
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• Publicação regularmente no Brasil de balanço/relatório social com informações sobre suas ações sociais e ambientais.
• Uso 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 na 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 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Aplicação do código de conduta – pesquisas confidenciais e anônimas, com colaboradores, para medir a incorporação, na gestão, 
do código Nosso credo, escrito em 1943; workshops e treinamentos para que funcionários cumpram os preceitos.
Benefícios financeiros – programa J&J Prev, que complementa o valor da aposentadoria dos funcionários; cooperativa de crédito 
CooperJohnson, fundada e gerida pelos colaboradores, a qual oferece produtos e serviços bancários.
Campanha de coleta de óleo de cozinha – destinação e transformação, por empresa especializada, de centenas de litros da subs-
tância 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 (Uni-
fesp), para formar 20 pessoas em informática e administração. Parte delas 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 ambiental, além de realização de autoavaliação de processos, auditorias e reuniões.
Dia da árvore – envio de e-mail marketing aos funcionários com explicações sobre o ciclo da reciclagem e com os números que a 
empresa alcançou nessa prática, poupando o corte de 4.250 árvores ao mês; entrega, aos colaboradores, de papel contendo semen-
tes, com a mensagem “Plante esta ideia”.
Employee Hotline – serviço sigiloso, via telefone e internet, que recebe denúncias anônimas de colaboradores sobre violação aos princí-
pios do código de conduta da empresa, em áreas como regulamentação, saúde e segurança, recursos humanos e finanças.

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: 832

Nome da matriz: johnson & johnson
Ano de fundação: 1886
Cidade da sede: nova Brunswick, EuA
Número de funcionários no mundo: 115.000

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 uma série de 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 
realização 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 da empresa para diminuir o impacto ambiental de suas atividades; Prédio de 
Utilidades operando como um modelo em gestão de energia e ar comprimido e em controle de emissões de gases de efeito estufa; 
Ecomitê, com funcionários engajados em ações de ecoeficiência.
Janssen Direto – ferramenta tecnológica que permite a conexão direta com mais de 25 mil farmácias no país, acompanhamento on-line 
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.
Johnson & Johnson para Todos – programa para o desenvolvimento de dezenas de pessoas com deficiência, por meio de sua forma-
ção profissional, em entidades educativas parceiras, e de contratação de algumas delas pela empresa como auxiliares administrativos 
ou funcionários na fábrica, em cumprimento à lei de cotas.
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 seus familiares em: dependência química, taba-
gismo, assistência psicossocial, reeducação alimentar, orientações a pais, apoio em situações de infortúnio e avaliação de saúde mental.
Programa de Educação Ambiental – visitas periódicas de funcionários das fábricas à Central de Reciclagem de Resíduos e circulação 
de informativos sobre o Prédio de Utilidades, responsável pela redução de impactos ambientais da empresa.
Semana do Meio Ambiente – ações de conscientização, com comunicação dentro do refeitório e entrega de folders aos funcionários, 
para reduzir o desperdício de comida (50% de diminuição do desperdício de comida durante a semana); exposição de iniciativas da 
empresa em sustentabilidade e em redução de impactos ambientais e de formas de os funcionários se engajarem mais com questões 
ambientais; trilha ecológica guiada, em parceria com o Instituto Rã-Bugio, para colaboradores e filhos, com entrega de brindes.
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma) – discussões internas em torno dos temas: 
saúde e bem-estar, segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade de vida; palestra sobre a gestão de resíduos na empresa e a 
importância da coleta seletiva, não só para o ambiente, mas também para a inclusão social de coletores de materiais recicláveis.
Substituição da frota – processo de 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 de funcionários, sobre temas como liderança, e de 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 fun-
cionários, 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 – em São José dos Campos (SP), emprego de água captada da chuva para resfriar caldeira e compressores 
de ar; Estação de Tratamento Biológico de Esgoto com elevada eficiência; controle do consumo e do descarte de água, bem como do 
uso da água disponível em cinco poços semiartesianos.
Viveiro Oficina Verde – oferta anual de centenas de 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.
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PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Abordagem de relações governamentais – atuação da companhia nos debates 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 em 
ações de distribuição gratuita de remédios pelo governo.
Central de Reciclagem de Resíduos – reciclagem de 84% dos resíduos gerados no parque industrial e adoção da técnica de copro-
cessamento, produzindo-se combustível alternativo, que gera energia térmica. 
Consultores Médico-Científicos – atuação, em campo, de médicos especialistas que divulgam conhecimento e mantêm relaciona-
mento colaborativo com instituições de ensino e pesquisa, associações de pacientes e formadores de opinião.
Gestão de riscos tóxicos – rígido controle, na fábrica, da exposição de funcionários da produção farmacêutica à fonte original (ativo), 
por meio do uso de equipamentos de proteção individual e do rigoroso armazenamento 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 fornecer estudos científicos, sanar 
dúvidas e registrar eventuais reações adversas de pacientes, enviadas à empresa por milhares de médicos. 

AçõES SOCIAIS*

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 assistências 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 pre-
miação 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 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 de profissionalização, moradia, educação, saúde e cidadania.
Associação Saúde da Família (ASF) – apoio a projeto-piloto da entidade em São Paulo (SP) voltado para prevenir Aids e DSTs entre 
idosos de ambos os sexos. 
Centro de Profissionalização de Adolescentes Pe. Bello (CPA) – apoio ao Projeto Jovem Aprendiz, pelo qual a instituição 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 para dezenas de adolescentes e jovens em Salvador (BA), buscando estimular neles atitudes transformadoras.
Criança Segura Brasil – apoio ao trabalho da ONG para prevenir acidentes com crianças e adolescentes de até 14 anos, num contex-
to em que, por ano, no Brasil, mais de 5 mil crianças morrem e cerca de 110 mil são hospitalizadas, vítimas de acidentes. São feitas: 
disseminação de valores relativos à saúde entre famílias, em hospitais e comunidades; divulgação de informações sobre tecnologia so-

cial para profissionais de saúde; oferta de livros, vídeos, DVDs para capacitação de agentes de saúde; distribuição, para pais, familiares 
e cuidadores, de material esclarecedor e preventivo, a fim de formar agentes comunitários no país.
First Robotics Competition – patrocínio para a realização de etapa, em São José dos Campos (SP), da maior competição mundial 
de robótica estudantil, com a participação de alunos de escolas locais. Parceria: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP).
Fundação Escola de Enfermagem R. W. Johnson – manutenção da entidade que desde 1976 forma centenas de técnicos em enfer-
magem. Situada no parque industrial em São José dos Campos (SP), também oferece cursos de especialização em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e em Centro Cirúrgico e dá aprimoramento para auxiliares e técnicos de instituições de saúde, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP).
Fundação Gol de Letra – apoio aos Programas Virando o Jogo e Jovens, que, no contraturno escolar, oferecem a dezenas de crianças, 
adolescentes e jovens em São Paulo (SP) informações sobre sexualidade e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. 
Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) – contribuição para a entidade de São José dos Campos (SP), que presta serviços 
sociais, de saúde, alimentação, orientação pedagógica e profissional a milhares de crianças e adolescentes de baixa renda.
Fundação Julita – apoio às ações da instituição em São Paulo (SP) que provê educação infantil, complementar e para o trabalho 
para dezenas de crianças e adolescentes, suas famílias e comunidade, além de serviços de saúde e cultura.
Fundação Pio XII – contribuição para a entidade promover em Barretos (SP) ações de prevenção ao câncer, beneficiando milha-
res de pessoas por ano. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança (Fumcad).
Inmed Brasil – apoio para a entidade distribuir medicamentos para verminose e educar familiares e cuidadores quanto aos pro-
cedimentos necessários à higiene pessoal. Cerca de 1 milhão de crianças foram beneficiadas no Brasil nos últimos 13 anos com o 
combate a parasitas intestinais, suplementos alimentares e educação preventiva.
Instituto Kaplan – apoio à execução, em Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul de projeto da enti-
dade que forma dezenas de líderes de organizações como agentes de prevenção de DST/Aids e gravidez na adolescência, protegendo 
e esclarecendo milhares de crianças e adolescentes. Parcerias: coordenações de DST/Aids nos estados, conselhos tutelares e ONGs.
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 em São José dos Campos (SP), 
que conhecem trilhas interpretativas e aprendem sobre equilíbrio ecológico.
Junior Achievement Brasil – contribuição da empresa à ONG e participação de funcionários voluntários como palestrantes em 
escolas públicas de São Paulo (SP), beneficiando dezenas de adolescentes e jovens.
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 coope-
rativas 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. 
United Way Brasil – contribuição para o Projeto HIV – Prevenindo a Transmissão Vertical, pelo qual a entidade em São Paulo (SP) 
trabalha para reduzir a possibilidade de transmissão vertical do vírus entre 100 jovens mulheres infectadas e seus filhos.

* 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 comunicação | tel.: (11) 3030-2763 | fcosta10@its.jnj.com | www.janssencilag.com.br
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Sistema de Gestão Ambiental – submissão da empresa à certificação completa da ISO 14001, até 2013, pelo organismo certificador 
DNV. Principais resultados: melhora no sistema de gerenciamento de resíduos industriais  e diminuição do consumo de energia e de 
água, proporcionando a redução do impacto dos processos industriais da companhia no ambiente.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Assessoria de imprensa – divulgação à mídia de dados sobre oncologia, saúde do homem e da mulher, diabetes e medicamentos 
ligados à atuação da empresa, além de notícias institucionais. 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) – apoio, por meio de doação de medicamentos da companhia, a estudo sobre câncer de pul-
mão realizado no Brasil pela entidade, o qual influenciou a criação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC).  
Orientação para o consumidor final – adequação da linguagem das bulas de remédios a pacientes; dicas sobre uso correto de 
produtos e mensagens que desencorajam a automedicação; orientadoras em diabetes para auxiliar pacientes a usarem a medicação 
de forma adequada, bem como adotarem medidas preventivas e de melhoria de qualidade de vida.
Orientação para gestores públicos – esclarecimentos, feitos pela equipe da área de Gestão de Governo, para autoridades locais de 
saúde, sobre compra e uso adequado de medicamentos da empresa.
Orientação para profissionais de saúde – esclarecimentos para esse grupo, feitos pelas áreas de Acesso e Relacionamento com 
Governo, sobre características e utilização adequada de medicamentos da empresa.
Parceria Lilly contra a Tuberculose Multirresistente – realização de reuniões, oficinas e workshops para capacitar profissionais e ges-
tores de saúde, agentes comunitários e multiplicadores em quatro capitais; auxílio a amplo estudo da Rede Brasileira de Pesquisadores 
TB (Rede TB) sobre nova ferramenta para diagnóstico rápido de tuberculose multirresistente.
Participação em discussões de entidades de classe – presença de integrantes da companhia em encontros da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), 
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). 
Política comercial – relações com parceiros geridas pelo Comitê de Preços & Crédito, composto por integrantes de diferentes 
áreas, que decide sobre descontos, prazos, níveis de estoque e limites de crédito, pautando-se pela ética nos negócios, respeito e 
integridade e obedecendo à legislação vigente e ao lucro justo na operação.
Política de devolução e salvamento – adoção de diretrizes para estabelecer procedimentos de devolução de produtos finais pelos 
clientes nos casos em que o produto pode ser devolvido à empresa, de maneira a aprimorar os procedimentos de descarte adequado.
Revisão de toda a cadeia logística – identificação de pontos a serem melhorados no que diz respeito à logística da empresa, a 
fim de aperfeiçoar tal área.
Treinamento de profissionais de saúde – oferta de capacitação para profissionais que comercializam produtos da empresa. En-
globa o Programa Mapas de Conversação, que forma esse público e os pacientes em quatro temas: como o corpo e o diabetes 
funcionam; alimentação saudável e atividade física; tratamento com medicamentos e monitoramento da glicose no sangue; e 
atingindo as metas com a insulina. 

AçõES SOCIAIS 

Dia Mundial do Servir – maratona de voluntariado, com cerca de 550 funcionários atuando em seis cidades de quatro estados, em 
benefício de milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos de 48 instituições sociais, entre elas Apae, AACD e Graacc. Houve 
doação de sangue, recreação infantil, conscientização ambiental e limpeza de reservas e praias. 
Junior Achievement Brasil – atuação de 18 funcionários no Atitude pelo Planeta, programa criado pela entidade. Por meio de ativi-

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• Publicação regular no Brasil de 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).
• Participação em comitês locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade.
• Iniciativas para 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.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Coleta seletiva – separação de lixo em recipientes adequados e envio de 43.108 quilos para reciclagem por ano, além de realização 
de campanha interna de incentivo a essa prática por parte dos funcionários. 
Gestão da água – ações e monitoramento para que sejam cumpridas no país métricas globais fixadas pela matriz para redução do 
consumo de água. Inclui, entre outras medidas, torneiras automáticas e caixas acopladas na área de Marketing, sistema secundário 
de distribuição de água gelada, aumentando a eficiência dos chillers e troca de bombas de água potável por novos modelos de 
alta eficiência.
Gestão da energia – ações e monitoramento para que sejam cumpridas no país métricas globais fixadas pela matriz para redução 
do consumo de energia. Incluem, entre outras medidas, restrição do horário de funcionamento do ar-condicionado no escritório e 
automação do sistema de refrigeração das salas da administração e adoção de iluminação externa. 
Gestão de resíduos – ações e monitoramento para que sejam cumpridas no país métricas globais fixadas pela matriz para o descarte 
adequado de resíduos. Incluem, entre outras medidas, instalação de filtro prensa na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para 
minimizar a geração de resíduo sólido advindo do tratamento de efluentes (lodo) e de um novo compressor de ar para eliminar a 
geração de um resíduo, além de troca das roupas Tyvek por uniformes laváveis e reutilizáveis.
Iluminação LED – adoção de mecanismo para captar luz externa no jardim e em algumas outras áreas na sede da empresa em São 
Paulo (SP), diminuindo o uso de luz elétrica e possibilitando uma economia anual de cerca de 6.553,4 KW.
Melhoria contínua e produtividade – ações para reduzir na fábrica a produção de resíduos, a emissão de gases poluentes e o 
consumo de papel, além de melhorar a produtividade. Incluem, entre outras, troca de 100% dos gases de refrigeração CFC por gás 
ecológico no sistema de refrigeração e estímulo para que os funcionários usem sistemas eletrônicos e criem colaboration sites para 
arquivar seus documentos.
Programa Crescer – concessão de bolsa auxílio a 15 aprendizes, atuantes em diferentes áreas da empresa, por meio de parceria 
com o Rotary Club, responsável, durante o contrato, pela formação e acompanhamento dos jovens de baixa renda. 
Programa de Ergonomia – oferta, a todos os funcionários, de dispositivos de apoio de pé, teclado, mouse e suporte para leitura, 
acompanhados de treinamento postural e ergonômico, a fim de evitar lesões decorrentes de esforço repetitivo. 

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: 629

Nome da matriz: Eli lilly and company
Ano de fundação: 1876
Cidade da sede: Indianápolis, EuA
Número de funcionários no mundo: 38.165
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dades lúdicas e ações de exercício da cidadania, os voluntários dialogaram sobre consciência socioambiental e sustentabilidade com 
centenas de alunos de escola pública estadual em São Paulo (SP).
Prêmio de Autossustentabilidade – financiamento para projetos sociais que gerem ou auxiliem a independência financeira de enti-
dades sem fins lucrativos, indicadas por funcionários da empresa. Quatro iniciativas receberam repasses e desenvolveram suas ações 
em 2010: fabricação de tijolos ecológicos, produção de fraldas, oficinas de mosaico e de tecelagem.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Parceria Lilly contra a Tuberculose Multirresistente – apoio à ONG Bem-estar Familiar no Brasil (Bemfam) para continuidade, no 
país, de ações de prevenção e de controle desta doença, bem como da TB-HIV.
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) – contribuição para funcionamento da Carreta Saúde do Homem, iniciativa da entidade, 
dentro do Movimento pela Saúde Masculina, que realiza consulta e orientação urológicas gratuitas para homens num caminhão. 
Equipes atenderam no ano mais de 10 mil pessoas em 22 cidades. 

depto. de comunicação e responsabilidade corporativa | tel.: (11) 2144-6944 | lillyemacao@lilly.com | www.lilly.com.br

INDICADOR DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL 

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

AçãO SOCIAL

Instituto Municipal Philippe Pinel – doação de papel para reciclagem ao Papel Pinel, uma oficina artesanal no ambulatório da institui-
ção de saúde do Rio de Janeiro (RJ), voltada para a inclusão social de pacientes com transtorno mental, que vendem os objetos feitos 
por eles. A iniciativa inclui a produção de calendário da empresa com desenhos criados pelos pacientes.

depto. de recursos Humanos | tel.: (21) 3873-3004 | rto@lundbeck.com | www.lundbeck.com.br

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: 88

Nome da matriz: H. lundbeck A/s
Ano de fundação: 1915
Cidade da sede: copenhague, dinamarca
Número de funcionários no mundo: 5.900



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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 regular no Brasil de 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).
• Priorização na 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 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. 

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Aniversariantes do mês – realização de comemorações mensais coletivas e entrega de presente especial na data, tanto como forma 
de reconhecer os funcionários quanto com o objetivo de promover a integração entre colegas de trabalho.
Apresentação de resultados – reunião mensal, conduzida por diretor financeiro, com coordenadores, gerentes e diretores, para 
apresentação de resultados numéricos e principais projetos das áreas de negócios, elevando o montante de funcionários informados 
e comprometidos com as metas da companhia. 
Boletim VivaBem Merck – distribuição, a colaboradores, de informativo mensal sobre cuidados com a saúde, além de envio dos cha-
mados E-mails Saudáveis, contendo dicas, jogos e dados sobre prevenção e manutenção do bem-estar físico e mental.
Clube de Corrida – direcionado a funcionários que querem ingressar na atividade ou que já a praticam, oferece orientação, infraes-
trutura e suporte técnico em treinos e provas, por meio de consultorias esportivas contratadas pela empresa.
Compliance – uso de código de boas práticas comerciais por colaboradores de promoção, marketing e vendas, com diretrizes ob-
jetivas e transparentes de procedimentos éticos, alinhados aos valores da empresa, às regras internacionais e às leis vigentes no país.
Dias das Mães e dos Pais – eventos de comemoração das datas, com distribuição de brindes aos colaboradores, além de ofertas de 
serviços especiais, como reflexologia e oficina de maquiagem.
Feira do Saber – evento inserido no Projeto de Excelência Operacional para incentivar o desenvolvimento de todos os funcionários. 
Inclui a apresentação sobre parcerias da empresa em formação e educação, além de palestras, peças teatrais e curtas-metragens sobre 
aprimoramento profissional.
Ginástica laboral – realização regular, em toda a empresa, de alongamentos, supervisionados por fisioterapeuta ou educador físico, 
para preparar cada pessoa para o exercício do trabalho e reduzir chances de lesões relativas às suas atividades.
Pesquisa de Responsabilidade Socioambiental Empresarial – aplicação de sondagem interna, visando identificar a percepção de 
colaboradores de diferentes níveis hierárquicos sobre as ações da empresa nesse tema, de maneira a apontar diretrizes futuras.
Programa de Coleta Seletiva – envio de materiais do parque industrial (papel, papelão, vidro, metais, madeira, óleo comestível) para 

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: 1.070

Nome da matriz: Merck KGAa
Ano de fundação: 1668
Cidade da sede: darmstadt, Alemanha
Número de funcionários no mundo: 40.000
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reciclagem, por empresas licenciadas, ultrapassando 272 toneladas ao ano. A receita obtida com a venda é integralmente revertida 
para cobrir custos do Programa de Qualidade de Vida.
Programa de Educação Formal – concessão, a funcionários, de 15 bolsas de estudo em ensinos técnico (em até 60%), superior e pós-
-graduação lato sensu (em até 50%), objetivando aprimorar o desempenho de colaboradores nos desafios que suas funções exigem.
Programa de Idiomas – concessão, a funcionários, de 60 bolsas de estudos de inglês e espanhol (em até 60% para aulas em grupo 
e em até 80% para individuais), a fim de adequar o perfil profissional a cargos que demandam fluência em tais línguas, cumprindo as 
políticas estabelecidas pela empresa.
Semana da Saúde – ações para difundir, entre colaboradores, conceitos de saúde física, mental e emocional, com exames e vacina-
ções, banners e folhetos sobre cuidados nutricionais, Spa Merck (massoterapia, massagem, ofurô), além de consultas oftalmológicas.
Shiatsu – oferta, a funcionários, de sessões dessa terapia oriental, realizadas por profissionais de empresa contratada, a fim de melho-
rar a capacidade de concentração e de diminuir lesões corporais relativas ao trabalho.
Sipat & Sustentabilidade – evento inserido no Programa de Qualidade de Vida que alertou colaboradores sobre questões de segurança, 
ambiente e saúde, prevenindo acidentes nos locais de trabalho. Incluiu peças teatrais, exposições técnicas, palestras, dicas de higiene 
bucal, além de exibição de filmes sobre sustentabilidade.
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e certificação global em conformidade com ISO 14001 – melhoria do desempenho em Saú-
de, Segurança e Meio Ambiente (SSMA); treinamentos com metodologia diversificada, inclusive teatro; diminuição de uso de copos 
descartáveis no refeitório; aperfeiçoamento de coleta seletiva; redução de ruído ambiental no perímetro da fábrica; auditoria na planta 
no Rio de Janeiro (RJ) com recomendação para certificação com zero não conformidade.
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) – adesão da empresa às ações do Dia Mundial do Diabetes, realizadas pela entidade, com uma campa-
nha interna de alerta e aferição de glicemia de colaboradores em todas as unidades, acompanhada pela Coordenação de Medicina Ocupacional.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Academia Merck Serono de Reprodução Humana – projeto de educação médica continuada em fertilidade, que abarca cursos teóricos 
e teórico-práticos, estágios em instituições, oficinas em clínicas de reprodução humana, além de cursos on-line (www.academiamer-
ckserono.com.br), visando ao aprimoramento do diagnóstico e do tratamento no consultório por milhares de médicos ginecologistas.
Ciclo de palestras de comunicação externa – seminários sobre a relação entre empresa e imprensa, com a participação das princi-
pais lideranças de negócios da companhia, assessoria de comunicação e um convidado da imprensa. São expostas as melhores práticas 
existentes no tema e as mensagens que a empresa deseja transmitir.
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.
Política comercial – definição de condições comerciais conforme o segmento de mercado em que cada cliente atua e formalizadas 
num contrato de fornecimento; negociações baseadas no histórico de compra do cliente, demanda e nível de estoque de cada pro-
duto, a fim de sanar a falta de mercadorias nos pontos de venda.
Primeira Bolsa de Estudos Internacional Merck Serono em Esclerose Múltipla – concessão de duas bolsas de estudo de atualização 
médico-científica a neurologistas brasileiros, no Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cem-Cat), em Barcelona, Espanha, por 
meio de avaliação e de escolha, dentre 2 mil currículos, realizadas pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN).
Programa Kras – aprimoramento de oferta e custeio, para centenas de 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 remé-
dio. Orientações e dados úteis constam no site, www.programakras.com.br. 
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Segundo Curso de Extensão em Esclerose Múltipla – oferta de curso intensivo, de 24 horas presenciais, sobre a doença, minis-
trado em São Paulo (SP) por médicos renomados na área, para dezenas de médicos iniciantes em neurologia, a fim de promover 
atualização médico-científica.
Site Quero ter um filho (www.queroterumfilho.com.br) – atualização de site sobre infertilidade, com dados para ajudar o públi-
co em geral a desmistificar esta doença como algo sem solução, beneficiando milhares de casais no país. 
Workshop Update in MS – oferta de palestras, durante um dia e meio, sobre esclerose múltipla, ministradas em cinco cidades por 
médicos renomados na área, para dezenas de médicos iniciantes em neurologia, que podem levar casos clínicos para discussão, a fim 
de promover atualização médico-científica.

AçõES SOCIAIS

Ação Comunitária Merck – maratona anual de serviços gratuitos de saúde preventiva, artes e cultura e cidadania para cerca de 2.600 
pessoas de baixa renda, moradoras do entorno da empresa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ). Participação de 44 colaboradores 
voluntários. Parcerias: Escola Municipal Vitor Meireles, Sesi, Firjan, Lions, Detran.
Agência do Bem – apoio ao Projeto de Música e de Cidadania da Cidade de Deus, por meio do qual a ONG oferece a 178 crianças, 
adolescentes e jovens, no Rio de Janeiro (RJ), formação musical e cultural (teoria, prática instrumental, canto coral) e cidadã (valores 
éticos, educação para a paz). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Associação Civil Capoeira Cidadã – apoio ao Projeto Capoeira Cidadã, que ensina tal prática e a produção de artesanato típico dessa 
arte a cerca de 120 crianças, adolescentes e jovens de Cidade de Deus e região, no Rio de Janeiro (RJ). O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Doação em materiais – destinação de 100 quilos de alimentos não processados e 200 unidades de itens de higiene (pasta de 
dentes, sabonete, xampu) para a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose (Acam), além de 8.710 unidades de material 
escolar (apontador, caderno, caneta, borracha, lápis, régua) para a ONG Sonhar Acordado, ambas as entidades sediadas no Rio 
de Janeiro (RJ).
Escola do Olhar – apoio a projeto dessa entidade, promovido em escola pública em São Paulo (SP), e que ensina técnicas fotográficas 
artesanais a 44 jovens de comunidades com alto índice de vulnerabilidade, estimulando-os a retratar e a transformar sua realidade. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) – apoio a projetos de capacitação profissional, inclusão social, 
esporte, cultura e defesa de direitos, promovidos pela entidade no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando mais de 6 mil pessoas.
Instituto Rodrigo Mendes – apoio ao Programa Singular, pelo qual a ONG oferece formação artística e profissional em artes visuais 
a 20 alunos, com deficiência física e/ou mental, da rede pública de Cotia (SP). Ao final, há exposição e convite para integrarem ações 
de geração de renda na entidade. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet. 
Projeto Escola-Comunidade Merck – oficinas de desenvolvimento psicomotor (teatro, origami, mosaico, papel machê) para 80 
alunos da rede pública com deficiência física e/ou mental e familiares, realizadas por educadores do Sesi e da Firjan no Rio de Janeiro 
(RJ). Parte dos trabalhos foi exposta na empresa. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Dia Nacional da Esclerose Múltipla – campanha de divulgação e conscientização sobre a doença para o público leigo, em parceria com 
29 associações de pacientes de todo o país. A mobilização incluiu entrega de folhetos, camisetas, ímãs, além de divulgação na imprensa.
Saúde para Você – ações de saúde coordenadas pela área de Genéricos, com a participação de cinco voluntários da área, no Retiro 

dos Artistas, no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando 300 residentes. Englobou aferição de pressão, controle de peso e altura e massagens, 
além de patrocínio a calendário da entidade, comercializado para arrecadar recursos.
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) – apoio a ações de conscientização do Dia Mundial do Diabetes, realizadas pela entidade 
em várias cidades, incluindo palestras e aferição de glicemia capilar, beneficiando milhares de pessoas.
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo (Sbem) – apoio à realização, pela entidade, da Semana Internacional da 
Tireoide, com ações de esclarecimento e prevenção (folhetos informativos, exames e orientação medica gratuitos), em postos mon-
tados em seis cidades, beneficiando mais de 2,5 mil pessoas.
Viva Diferente Fazendo Arte – concurso para reconhecer trabalhos artísticos manuais de 12 pacientes com esclerose múltipla, den-
tre 79 participantes espontâneos de todo o país, cujas obras compuseram o calendário 2011 da empresa e foram divulgadas no site 
da companhia e na revista Viva Diferente.

depto. de responsabilidade social | tel.: (21) 2444-2215 |  cleo.cs.ferreira@merckgroup.com
www.merck.com.br
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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.
• Uso 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 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 e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Ética e compliance – manutenção de ações da Diretoria de Compliance, treinamentos e tira-dúvidas para todos os funcionários, 
a fim de garantir o cumprimento de princípios e valores da companhia e a atuação responsável perante seus diferentes públicos.
Programa de Voluntariado Empresarial – apoio formal da empresa a 60 colaboradores do Time de Iniciativas Socioambientais 
da MSD Saúde Animal, em Cotia (SP), Cruzeiro (SP) e Fortaleza (CE), que servem às comunidades do entorno das unidades, 
doando tempo e habilidades em ações educativas, culturais e recreativas, como no Dia de Recreação e Lazer, primeiro evento 
oficial, realizado com a participação de familiares dos funcionários (ler descritivo abaixo). 
Programa Qualidade de Vida – oferta, a funcionários na sede em São Paulo (SP), de uma série de atividades como massagem, 
ginástica laboral, RPG, acompanhamento nutricional, drenagem linfática e academia de ginástica, conduzidas por profissionais 
especializados contratados pela empresa.

AçõES SOCIAIS

Associação Brasileira de Hippoterapia e Pet Terapia (Abrahipe) – contribuição para entidade promotora de reabilitação 
neuropsicomotora e cognitiva, baseada em método terapêutico que envolve cavalos e cães, atender, na Grande São Paulo, 
dezenas de portadores de deficiência, a maioria com paralisia cerebral. Vinte funcionários voluntários da empresa participaram 
das ações nas entidades.

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: 2.181

Nome da matriz: Merck & co
Ano de fundação: 1890
Cidade da sede: nova jersey, EuA 
Número de funcionários no mundo: 90.000

Associação de Assistência Social São João Vianney – patrocínio a ações educativas e de inclusão social da entidade, em benefício de 
dezenas de jovens de baixa renda em Campinas (SP). Houve, entre outras, oficinas de empreendedorismo, comunicação, saúde e 
sexualidade. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Associação para a Promoção de Terapias Assistidas por Cães (TAC) – apoio ao Recanto da Vovó, projeto para 25 idosas internas 
em Cotia (SP). Com os animais, profissionais da ONG trabalham aspectos físicos, emocionais e sociais, por meio de fisioterapia e 
psicoterapia, visando oferecer às pacientes benefícios motores e sensório-cognitivos.
Casa do Zezinho – patrocínio à iniciativa Saúde do Zezinho, que beneficia de forma preventiva centenas de crianças, adolescentes e 
suas famílias, em São Paulo (SP). Incluiu vacinação, palestras sobre mudanças de hábito, conscientização sobre drogas e formação de 
educadores. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Desenvolvimento de Projeto Empresarial Ltda. – patrocínio a 11 apresentações teatrais Dr. Gota, sobre uso racional da água, em escolas pú-
blicas das regiões de São Paulo (SP) e Campinas (SP), além da realização de atividades educativas com os alunos e distribuição de materiais sobre 
conscientização ambiental a estudantes e familiares. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac).
Dia de Recreação e Lazer – dentro do Programa de Voluntariado Empresarial, consistiu em visita, por um dia, de moradores das 
comunidades do entorno às instalações da empresa em Cotia (SP), Cruzeiro (SP), Fortaleza (CE), com oferta de peça de teatro e ati-
vidades educativas, culturais e recreativas, abrangendo diversos temas de interesse público como saúde, segurança e sustentabilidade.
Doação em materiais – destinação, a várias instituições em São Paulo (SP) e Campinas (SP), de centenas de quilos de alimentos não 
processados e de dezenas de brinquedos. 
Imagemágica I – patrocínio a projeto de humanização em saúde para mais de 480 pessoas, realizado pela ONG em hospitais de 
São Paulo (SP) e Campinas (SP). Engloba oficinas de fotografia, palestras, fanzines e exposição de fotos. O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac) e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Imagemágica II – patrocínio à realização, pela ONG, do Projeto Olhar sem Fronteiras – Fortes Mulheres, documentário fotográfico 
sobre saúde da mulher, com base em entrevistas e fotos de personagens em nove cidades. O projeto resultará em um videodocumen-
tário e em exposições sobre o assunto em diversas localidades no país. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Inmed Brasil – contribuição para programa de incentivo à adoção de hábitos saudáveis em comunidades de baixa renda, com foco na 
educação alimentar e na prevenção a doenças cardiovasculares. Promovido em escola municipal de Uberlândia (MG), incluiu aulas, pa-
lestras e capacitações de educadores e agentes de saúde, atingindo centenas de crianças, pais, professores e moradores da comunidade. 
O projeto foi realizado por meio de grant internacional da Merck & Co.; a subsidiária brasileira financiou 25% do valor total investido.
Instituto Criança é Vida – apoio a projetos da entidade, da qual a empresa é uma das mantenedoras. Treinamentos, atividades 
lúdicas, palestras e cartilhas sobre saúde e higiene foram oferecidos a milhares de crianças, famílias e professores em três cidades.
Instituto Vida Nova – apoio à iniciativa da entidade em São Paulo (SP) para melhorar a qualidade de vida de centenas de pessoas 
com HIV/Aids, por meio de assistências social e psicológica e atividades educativas  que visem a inclusão social, e para aumentar o 
conhecimento dos pacientes sobre políticas públicas em saúde e seus direitos. O projeto foi realizado por meio de grant internacional 
da Merck & Co.; a subsidiária brasileira financiou 25% do valor total investido.
Jovens Embaixadores – contribuição para programa da Embaixada dos EUA, realizado em parceria com instituições públicas e 
privadas, que beneficiou 35 jovens estudantes brasileiros da rede pública, com excelente desempenho escolar e que desenvolvem 
projetos voluntários ou com foco na melhoria de suas comunidades, com viagem de três semanas aos Estados Unidos, para inter-
câmbio cultural e aprimoramento da língua inglesa. 
Projeto Escola Legal – mobilização, por integrantes da Amcham-SP, 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; distribuição de cartilha 
didática antipirataria; debates em fóruns de educadores. O projeto foi realizado por meio de grant internacional da Merck & Co.; a 
subsidiária brasileira financiou 25% do valor total investido.
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Reviva o Rio Atibaia – realização de tradicional evento ecológico para cerca de 3,5 mil pessoas, na região de Campinas (SP). Houve 
distribuição de 1.870 mudas, limpeza simbólica do rio, exposições, teatro e orientações sobre saúde, com medição de glicemia e 
aferição de pressão. Parcerias: ONGs, poder público, outras iniciativas privadas e 30 voluntários da empresa.
Teatro de Tábuas – patrocínio à iniciativa Circuito Estradafora, pela qual a ONG percorreu seis cidades numa carreta, levando 96 
sessões de teatro e de cinema a milhares de crianças de escolas públicas e privadas, a fim de contribuir com a prevenção da leishma-
niose em área endêmica. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Programa Mundial de Doação de Mectizan – continuidade do envio de 10 mil doses anuais do medicamento indicado para a pre-
venção da “cegueira do rio” (oncocercose) a aldeias ianomâmis no Amazonas, distribuídas pelo Ministério da Saúde.
Teatro de Tábuas – patrocínio à iniciativa Circuito Estradafora, pela qual a ONG percorreu seis cidades numa carreta, levan-
do sessões de teatro e de cinema a cerca de 700 médicos veterinários e agentes de saúde pública e transmitindo dicas de 
prevenção à leishmaniose em área endêmica (uso de telas e inseticidas para combater o mosquito e, nos cães, uso de coleira 
com deltametrina a 4%). 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – contribuição para o Centro do Respirador Bucal, uma iniciativa pioneira do Núcleo 
de Investigação de Vias Aéreas Superiores da instituição, oferecer atendimento gratuito a crianças respiradoras orais que dependem 
do SUS. Por meio dessa iniciativa, centenas de pacientes de baixa renda têm atendimento gratuito em diferentes especialidades 
(otorrinolaringologia, fonoaudiologia, ortodontia, fisioterapia, alergia).

depto. de comunicação | tel.: (11) 5189-7853 | nadia.vranjac@merck.com | www.msdonline.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• 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.
• Uso 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 na contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta socioambiental.
• Iniciativas para 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) – contratação, na área administrativa, em São Paulo (SP), de 
colaborador com a síndrome de Down, qualificado pela entidade e acompanhado por funcionário voluntário 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. Além de 
telefonema, podem ser enviados e-mail ou carta, em qualquer idioma.
Campanha interna sobre reciclagem – conscientização de funcionários no que diz respeito à adequada segregação de resíduos, 
permitindo a reciclagem e evitando a destinação a aterros sanitários.
Código de conduta para terceiros – essa nota diretiva visa estabelecer critérios, ferramentas e procedimentos para a avaliação e 
a aprovação de fornecedores, contratados e prestadores de serviço e para a administração contínua do relacionamento comercial.
Diretrizes de cidadania corporativa para administração de terceiros – preferência pela contratação de fornecedores que obe-
deçam aos princípios assumidos pela empresa na assinatura do Pacto Global, com cobrança de documentação e diálogos sobre 
segurança e legislação.
Diretrizes de cidadania corporativa para gerenciamento de energia – fixação e adoção de metas para gerenciamento sus-
tentável de energia e de emissões de gases causadores do efeito estufa (com substituição por gases ecologicamente corretos), 
minimizando-se os impactos causados pelas atividades da empresa.
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 e para separação de material de escritório para reciclagem.
Monitoramento e controle de irregularidades – com base em suas normas globais, a empresa garante a segurança dos mora-
dores do entorno de suas instalações em São Paulo (SP), Resende (RJ) e Taboão da Serra (SP) e a proteção do meio ambiente 

Nome comercial no Brasil: novartis 
Ano de início da operação no Brasil: 1997
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 1.810

Nome da matriz: novartis
Ano de fundação no país de origem: 1996
Cidade da sede: Basileia, suíça
Número de funcionários no mundo: 119.000
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por meio de controle de pragas, dengue e potabilidade da água, análise de efluentes e substituição de gases altamente poluentes, 
entre outras medidas.
Monitoramento e eliminação de vazamentos de água – com base em suas normas globais, a empresa acompanha o consumo 
desse recurso, realiza reparos necessários para evitar desperdícios e executa melhorias contínuas.
Política de Cidadania Corporativa – adoção de diretrizes internas, que comprometem a empresa com o desenvolvimento sus-
tentável, baseado em seus três princípios de progresso (econômico, social, ambiental), objetivando o sucesso de seu negócio a 
longo prazo e o reconhecimento como companhia responsável.
Programa de Monitoramento Data Management System (DMS) – treinamentos e workshops para a área de saúde, segurança 
e meio ambiente, sobre eficiência energética, reciclagem e gerenciamento de riscos para aperfeiçoar a aplicação do programa, 
que observa e reporta à matriz indicadores de impacto das atividades da empresa (uso de recursos, riscos ambientais, saúde 
ocupacional etc.).
Programa Viva! – iniciativas para o funcionário equilibrar vida pessoal e profissional. Entre outros, engloba alimentação saudável 
no restaurante, grupos de caminhada, ciclismo e futebol, subsídio a academia de ginástica, patrocínio a corridas, convênios com 
instituições de ensino, tíquete de cinema com desconto e tratamentos estéticos.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Academia Novartis – educação médica continuada para médicos, por meio de site informativo contendo atualizações científicas em 
hipertensão e diabetes divulgadas nos congressos nacionais de cardiologia, nefrologia e endocrinologia, além de discussões de casos 
clínicos em grupo e de testes de conhecimento on-line.
Assessoria de imprensa – diálogo constante com várias mídias para fazer com que dados e posicionamentos da empresa cheguem 
a seus públicos de interesse. Inclui entrevistas coletivas, veiculação em rádios de dicas sobre prevenção e cuidados em diabetes, 
hipertensão, câncer e doenças respiratórias e da visão, entre outras ações.
Gerenciamento de resíduos – envio de embalagens de medicamentos rejeitadas pelo controle de qualidade nas fábricas para reciclagem.
Investimentos em logística e distribuição – continuidade das adequações no layout da área de preparo de carga perecível, confe-
rindo mais eficiência ao processo e aumento na capacidade de armazenagem de gelo reciclável na fábrica, reduzindo-se riscos de 
ruptura na cadeia de distribuição de medicamentos perecíveis, ocasionados por desabastecimento de gelo no mercado ou picos de 
vendas, entre outros.
Otimização do uso de energia nos reatores de processo – melhoria do sistema de controle de temperatura no maquinário per-
mitiu diminuir o consumo de energia e de derivados de petróleo, contribuindo, assim, para a redução de custos e de emissões de 
gases causadores do efeito estufa.
Programa de Acreditação Internacional de Centros de Pesquisa – concessão aos centros participantes do Programa de Desen-
volvimento de Centros de Pesquisa (a seguir) de selo internacional em excelência na condução de estudos clínicos, pela International 
Network for Treatment Cancer and Research (INCTR), cuja equipe visita as instituições para checar itens como instalações e quali-
ficação dos profissionais. 
Programa de Desenvolvimento de Centros de Pesquisa – ampliação, para mais 17 centros de pesquisa do Brasil, da oferta de 
treinamento presencial completo em execução de estudos clínicos (processos, procedimentos, legislação, inspeções), realizado por 
empresa especializada, além de entrega de mais de 600 certificados aos participantes de 2010.
Projeto mundial para erradicação da hanseníase – oferta gratuita, no Sistema Único de Saúde (SUS), de poliquimioterapia (PQT), 
único tratamento aprovado para hanseníase, por meio de parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual recebe e doa 
o medicamento aos países, entre eles o Brasil.

AçõES SOCIAIS

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 renda de ingressos é revertida a centenas de crianças e adolescentes com câncer, de 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.
Carreta da Saúde – manutenção completa deste consultório móvel, gerenciado pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atin-
gidas pela Hanseníase (Morhan) e apoiado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems), no qual 17 mil pessoas, 
em 18 estados, realizaram exames gratuitos, e 604 delas tiveram diagnóstico da doença.
Cartilhas para educação ambiental – subsídio à impressão de 10 mil livretos de esclarecimento sobre coleta seletiva, produzidos 
pelo Instituto Ambiental Brasileiro (IMB) e distribuídos a escolas e comunidades de Resende (RJ), pela Agência Municipal Ambiental 
de Resende (Amar), que cuida do programa de coleta seletiva da cidade.
Dia da Parceria com a Comunidade – ações de 742 funcionários voluntários, incluindo colaboradores da força de vendas que fize-
ram doações, na Abegui, em São Paulo (SP) – pintura, reforma, horta, recreação e doações de móveis, itens para venda em bazar 
e montante em dinheiro; Lar Santo Antônio, em Cambé (PR), e Lar dos Vovôs e das Vovós, em Londrina (PR) – alimentos, roupas, 
itens de higiene pessoal, além de lanches; e Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em Resende (RJ) – melhorias na infraestrutura 
e lazer para pacientes.
Doação em materiais – destinação no Natal, por 200 funcionários voluntários, de mais de 200 brinquedos e roupas para crianças 
e adolescentes da Associação Comunitária Paraíso Pólis, de 50 cestas de alimentos e produtos de limpeza e higiene para idosos da 
Associação Beneficente Guilhermina Maria de Jesus (Abegui), além de 276 panetones para: Abrigo Marly Cury, Tucca, Abegui e casa 
que atende a pessoas com hanseníase.
Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (Graacc) – contribuição financeira para projetos da entidade de São Paulo 
(SP) e compra de vales sanduíches do McDia Feliz para serem doados a instituições, como a Associação Comunitária Paraíso Pólis.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz) – contribuição para a realização, pela entidade, de campanhas de esclarecimento 
da população sobre a doença. 
Associação Brasileira de Asmáticos (Abra) – contribuição para a realização, pela entidade, de palestras para leigos dentro do 
Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite (Papar), bem como da promoção da Jornada contra a Asma, evento em parque 
público de São Paulo (SP) para informar a população sobre a doença.
Associação Brasileira de Déficit de Atenção (Abda) – contribuição para a realização, pela entidade, da campanha Atenção, 
Professor, que consistiu de um concurso entre docentes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil para premiar as melhores 
iniciativas em inclusão de alunos com déficit de aprendizagem. 
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) – contribuição para a impressão e distribuição, pela entidade, de mate-
riais educativos sobre leucemia; palestras para pacientes, familiares e cuidadores; realização, impressão e distribuição da Revista 
Abrale, com reportagens sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida; e projeto de apoio psicológico a pacientes.
Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta) – contribuição para a realização, pela entidade, de campanha de doação de san-
gue, visando conscientizar a população e elevar o número de bolsas de sangue doadas no país.
Campanha Estenda a Mão para Essa Causa – conscientização, em parceria com Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
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(Abto), sobre a facilidade de ser um doador de órgãos e tecidos no país hoje. Incluiu divulgação em mídias sociais e rádios, anún-
cios, palestras e concurso cultural de vídeos sob o tema “Para doar é só falar” no site informativo, www.estendaamao.com.br. 
Campanha Viver – Porque Ver é Viver – conscientização, com apoio de Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Sociedade 
Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e Grupo Retina Brasil, sobre a importância da saúde da visão em idosos. Incluiu site infor-
mativo, www.porquevereviver.com.br, e mutirões com avaliação gratuita da saúde da visão em dez cidades, em parceria com 
instituições de saúde locais. 
Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – contribuição para a realização, pela entidade, da Caminhada das Vitoriosas, em Porto 
Alegre (RS), a fim de mobilizar, dar visibilidade e alertar a população e a mídia para a importância do diagnóstico precoce desse 
tipo de câncer.
Instituto Espaço de Vida – contribuição para a realização, pela entidade, de encontros informativos para pacientes e familiares 
sobre as patologias acromegalia, anemia falciforme, câncer de mama, fígado, pulmão e colo retal, além de divulgação no site de 
textos, entrevistas e vídeos com especialistas e pacientes.
Site Oncoguia (www.oncoguia.com.br) – contribuição para reformulação e ampliação do portal informativo e interativo, voltado 
à qualidade de vida do paciente com câncer, de seus familiares e do público em geral.

depto. de comunicação e Public Affairs | tel.: (11) 5532-7675 | comunicacao.novartis@novartis.com 
www.novartis.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

•	 Programa	de	previdência	complementar	para	todos	os	funcionários.
•	 Programas	de	aconselhamento	sobre	planejamento	de	carreiras,	de	forma	a	auxiliar	os	empregados	na	reflexão	sobre	suas	funções	

e na identificação de objetivos a longo prazo. 
•	 Uso	de	estudos,	pesquisas	e	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	na	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	reduzir	a	emissão	de	CO2 e 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. 

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Business Ethics – capacitação, pela área jurídica, da totalidade de funcionários, com o conteúdo do código de conduta da empresa, 
que rege procedimentos de ética nos negócios, tanto nas relações comerciais, quanto no relacionamento com médicos, pacientes 
e sociedade.
cLEAN® – treinamento e engajamento de 600 funcionários da fábrica em melhoria de processos e ganho de produtividade com 
base nessa filosofia de produção.
Diversity – aplicação de programa global de diversidade que incluiu treinamento e engajamento de dezenas de funcionários de 
escritório e fábrica nas práticas de não discriminação, respeito e oportunidades para todos.
Individual Development Process (IDP) – treinamentos quanto ao plano de desenvolvimento de dezenas de funcionários, no qual 
são indicadas aspirações de carreira e habilidades a ser desenvolvidas para o desempenho de atividades atuais e futuras.
NovoArtes – oficina de transformação de resíduos industriais da empresa em objetos de arte, focada em capacitar pais, cônjuges, 
sogros e sogras residentes no mesmo domicílio do funcionário, mas fora do mercado formal de trabalho. Vinte e cinco beneficiários 
recebem aulas, e o projeto, de forma de geral, atinge indiretamente 6 mil pessoas em Montes Claros (MG).
Política Comercial – cumprimento, pela equipe de vendas, de diretriz que rege as relações comerciais com os fornecedores de 
forma ética e transparente e é parte dos valores da empresa.
Qualidade – adoção de práticas globais de qualidade na produção, garantindo padronização e parâmetros elevados de qualidade aos 
medicamentos. Os funcionários são treinados, e os processos, submetidos a auditoria anual.

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: 971

Nome da matriz: novo nordisk
Ano de fundação: 1922
Cidade da sede: copenhague, dinamarca
Número de funcionários no mundo: 32.000
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PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Assessoria de imprensa – divulgação, à 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 Pro-
grama Juntos Mudando o Diabetes, com atualização para dezenas de médicos e troca de experiência sobre tratamento do diabetes, 
e Circuito Multidisciplinar de Atualização em Hemofilia (CIMAH), para integrar profissionais de diferentes áreas da saúde que atuam 
no tratamento da hemofilia.
Site Mudando o Diabetes (www.mudandodiabetes.com.br) – manutenção e aprimoramento dessa ferramenta, que oferece infor-
mações educativas e dicas práticas para pacientes com diabetes e seus familiares, beneficiando milhares de pessoas.

AçõES SOCIAIS

Ditarso Companhia de Dança – patrocínio a apresentações do espetáculo infantojuvenil de dança Era uma vez na floresta para cerca 
de 18 mil pessoas em oito cidades do norte de Minas Gerais e a oficinas de arte para desenvolver artistas e arte-educadores. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) – patrocínio ao Projeto Substância, iniciativa de levar conhecimento a cerca 
de 20 mil pessoas, de cinco cidades do norte de Minas Gerais, por meio da peça Pessoa, seguida de debates sobre cultura e identi-
dade social. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Projeto Motins do Sertão – patrocínio à pesquisa, produção e publicação do livro Motins do sertão – Documentos do Arquivo Público 
Mineiro (1736–1738), que contém documentos históricos do Arquivo Público Mineiro, além de fotografias e mapas da região onde 
se deu a Conjuração do São Francisco (1736). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Campanha do Agasalho – arrecadação e doação, por parte de 80 funcionários da empresa, de dezenas de peças de roupa e cober-
tores para o governo do estado de São Paulo, que os destinou a beneficiados de organizações sociais.

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO

Projeto Dawn Youth – disseminação de aspectos psicossociais do diabetes, por meio de evento para 75 pessoas, entre psicólogos 
e estudantes engajados ou interessados no tema, realizado em parceria com a ADJ Diabetes Brasil, com uma parte do conteúdo da 
pesquisa global Dawn Youth, iniciativa da empresa.

depto. de comunicação e recursos Humanos | tel.: (11) 3868-9092 | comunicacaonnfb@novonordisk.com 
www.novonordisk.com.br

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

•	 Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
•	 Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
•	 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Café na Bula – palestras para todos os funcionários, nos escritórios em São Paulo (SP), sobre assuntos atuais de saúde, a exemplo 
de prevenção de câncer de mama e conscientização sobre doação de órgãos e medula óssea.
Campanha de vacinação – aplicação, nos filhos dos funcionários das três fábricas, escritórios e força de vendas de São Paulo, da 
Prevenar 13, que protege contra as doenças pneumocócicas.
Comunicação interna – desenvolvimento de intranet, campanhas de comunicação e distribuição de revistas, a fim de promover a integra-
ção entre colaboradores e sua aproximação com a liderança, além de informar toda a empresa sobre resultados, planos e projetos internos.
Desafio Volunteerz – premiação de uma brasileira na iniciativa global da empresa que laureia funcionários por suas experiências de 
voluntariado. Os prêmios em dinheiro são encaminhados às instituições beneficiadas pelas ações voluntárias do colaborador.
Governança e transparência – divulgação de princípios e práticas sobre conduta nos negócios da companhia, interação com profis-
sionais de saúde e governo, além de princípios da política antissuborno e anticorrupção.
Grupos de trabalho – constituição de cinco equipes, com gestores e funcionários de diferentes áreas, que discutiram temas como: 
delegação e autonomia, burocracia, qualidade de vida, reconhecimento e integração. Entre os resultados, houve campanha de redu-
ção de e-mails e criação de programa para reconhecimento profissional.
Happy hour com o presidente – encontros mensais entre colaboradores e o presidente da empresa no Brasil, para troca de ideias, 
experiências e oferta de sugestões por parte dos funcionários.
Programa de Diversidade & Inclusão – focado na criação de ambiente inclusivo, de respeito a habilidades individuais, engloba: 
direito à mulher à licença-maternidade de seis meses e, ao homem, de dez dias úteis; lançamento do livro Sob outro olhar – histórias 
de superação de mulheres que trabalham na Pfizer e distribuição trimestral da revista Incluir.
Programa de Inclusão do Profissional com Deficiência – desde 2006 oferece turno de 4 horas de trabalho e bolsa auxílio para estudo no 
contraturno, no curso escolhido pelo funcionário. Além disso, acompanha o desenvolvimento de carreira e investe na formação profissional. 
Programa Embaixadores dos Projetos Sociais – divulgação interna de ações sociais da companhia e subvenção a viagens de 25 funcio-
nários para conhecer seis projetos, dos quais se tornaram interlocutores, propagando as informações obtidas aos demais colaboradores.
Programa Pfizer Saudável – série de ações para funcionários e dependentes sobre saúde e melhoria do estilo de vida. Inclui subsídio 
de 70% do valor de assessoria esportiva, academia e orientação personalizada nos escritórios, clube na fábrica em Guarulhos (SP), 
apoio de nutricionistas em refeições nas fábricas e escritórios, quick massage diária, inscrição de funcionários em corrida, incentivo e 
subsídio à participação no Vigilantes do Peso.

Nome comercial no Brasil: Pfizer
Ano de início da operação no Brasil: 1952
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 3.500

Nome da matriz: Pfizer
Ano de fundação: 1849
Cidade da sede: nova York (EuA)
Número de funcionários no mundo: 100.000
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Programa Segurança da Frota – acompanhamento de incidência de acidentes, multas e pontuações, treinamentos e oferta de guia 
sobre direção segura para os funcionários que dirigem carros da empresa.
Programa Transforme – Atitude Hoje para Mudar Amanhã – série de medidas para conscientização ambiental, como uso de copos 
de vidro no restaurante e distribuição de moringas para colaboradores, reciclagem de pilhas e baterias, uso de papel derivado de 
bagaço de cana de açúcar e reciclagem de banners. Criação de comunidade para o tema na intranet e de painel para registro de ideias.
Programa Voluntários Pfizer – apoio financeiro e estrutural para atuação de 230 funcionários voluntários em diferentes atividades 
filantrópicas, beneficiando milhares de pessoas (veja detalhes adiante).
Projeto Vale Sonhar (comunidade interna) – oferta de informações sobre esse projeto – que trata de sexualidade e prevenção de 
gravidez na adolescência (veja detalhes adiante) – para filhos de funcionários de fábricas e escritórios. 

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Acesso ao mercado – atuação da área de Acesso ao Mercado, que mantém um canal de comunicação único e personalizado com 
gestores da saúde dos mercados público, privado e corporativo, facilitando o acesso a informações técnico-científicas de medica-
mentos, além de buscar parcerias sustentáveis em saúde e prestação de serviços. Para isso, oferta educação continuada em farma-
coeconomia a profissionais de saúde em geral.
Advisory Board – encontro de integrantes da empresa com gestores de operadoras de saúde para compreender necessidades e 
decisões com relação a produtos da companhia, bem como elaborar planos para ampliar o acesso a medicamentos.
Congresso Humanização da Saúde em Ação – apoio a evento anual, realizado em São Paulo (SP), em que são apresentados casos 
de sucesso e principais tendências da humanização da saúde, permitindo refletir sobre conceitos e modelos de gestão para profissio-
nais e estudantes da área, membros de associações, universidades, empresas e conselhos regionais.
Encontro com parceiros comerciais – participação de 150 executivos de distribuidores e de farmácias para a companhia lhes infor-
mar sobre sua estratégia quanto às transformações da sociedade e do mercado brasileiro.
Programa Atuar – Tabagismo – oferta de educação médica a cardiologistas, pneumologistas e clínicos gerais. Inclui minipalestras e 
discussões, no intuito de expandir o conhecimento na área e tratamentos com medicamento da companhia.
Programa Eu Quero Parar – manutenção de relacionamento com médicos no país para conscientizá-los sobre a importância da 
adesão ao tratamento do tabagismo pelos pacientes, os quais recebem informações e acompanhamento. Inclui contatos ativos 
para a pessoa em tratamento, linha 0800 para tirar dúvidas e acompanhamento on-line do médico.
Relacionamento com a mídia – encontros, treinamentos, palestras e envio de pautas; visita de jornalistas brasileiros à unidade de 
produção de vacinas, em Pearl River (EUA), e à sede da empresa, em Nova York, para encontro com especialistas em imunização, 
que discorreram sobre desafios na prevenção de doenças pneumocócicas e histórico das vacinas.
Relacionamento com profissionais de saúde – por meio de telefone, site e envio de cartas, médicos de todo o país têm acesso a 
artigos científicos, tiram dúvidas sobre medicamentos e reportam à empresa eventuais reações adversas dos produtos.
Site Advil (www.advil.com.br) – veicula reportagens sobre vida saudável e dicas úteis para o público em geral, beneficiando 
milhares de pessoas por ano. 
Site Bexiga Hiperativa (www.bexigahiperativa.com.br) – voltado ao público leigo, apresenta informações sobre a doença, sinto-
mas, diagnóstico, prevenção e tratamento, beneficiando milhares de pessoas por ano. 
Site Centrum (www.centrum.com.br) – oferece informações sobre benefícios do produto, além de conteúdo sobre alimentação 
saudável e teste nutricional para o público em geral, beneficiando milhares de pessoas por ano.
Site Endocrinecare (www.endocrinecare.com.br) – conteúdo explicativo sobre tratamento com hormônio de crescimento, de acesso 
restrito a médicos e a pacientes que receberam prescrição médica e orientação para acessá-lo, beneficiando milhares de pessoas por ano. 
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Site Espichei (www.espichei.com.br) – dados básicos para esclarecer leigos sobre crescimento infantil, alimentação saudável, de-
senvolvimento fase a fase, mitos, perguntas e respostas, beneficiando milhares de pessoas por ano.
Site Eu Quero Parar (www.euqueroparar.com.br) – portal do programa de mesmo nome, voltado para médicos e pacientes em 
tratamento do tabagismo. Oferece dicas comportamentais para evitar recaídas e manter-se longe do cigarro, beneficiando milhares 
de pessoas por ano. 
Site Muito Bem-Vindo (www.muitobemvindo.com.br) – voltado para médicos e  pacientes, fornece textos de apoio e orientação 
sobre artrite reumatoide, espondilite e psoríase, beneficiando milhares de pessoas por ano. 
Site Oncoalvo (www.oncoalvo.com.br) – focado em leigos, informa sobre diversos tipos de câncer, fatores de risco, hereditarieda-
de, detecção precoce e diagnóstico, beneficiando milhares de pessoas por ano.
Site Pfizer na Prateleira (www.pfizernaprateleira.com.br) – direcionado a farmacêuticos, oferece consulta de CRM, informações 
sobre interações medicamentosas, notícias e calculadora, entre outros serviços, beneficiando milhares de profissionais por ano. 
Site Portal Feminino (www.portalfeminino.com.br) – espaço informativo voltado para a mulher, com canais sobre saúde, beleza, 
planejamento familiar, alimentação e sexualidade, beneficiando milhares de pessoas por ano. 
Site Saúde do Homem (www.saudedohomem.com.br) – oferta de conteúdo especializado, de acesso restrito a médicos e a far-
macêuticos, beneficiando milhares de profissionais por ano. 
Visita às fábricas – ida de cerca de 200 farmacêuticos e demais profissionais de saúde às plantas da empresa no Brasil, para receber 
informações, visando estreitar e fortalecer o relacionamento com a organização.

AçõES SOCIAIS

Ação Comunitária de Guarulhos – apoio a evento anual, realizado no Centro de Atividades do Sesi, em Guarulhos (SP), com ser-
viços gratuitos em diferentes áreas para cerca de 15 mil pessoas. Entre as ações de saúde, há: aferição de pressão arterial, avaliação 
pulmonar e teste de glicemia.
Ação Comunitária do Brasil – Programa Crê-Ser – patrocínio a duas salas de aulas do programa em São Paulo (SP) que visa o 
desenvolvimento integral de alunos, 6 a 15 anos, de comunidades em situação de alta vulnerabilidade. São estimuladas as práticas de 
leitura, escrita, jogos e aquisição de hábitos de estudo.
Ação Forte – Programa Jovem Empresário – preparação de 27 adolescentes para o primeiro emprego, no programa da ONG 
criada pelos funcionários da fábrica, em Campinas (SP). O curso trabalha valores éticos, sociais e a prática do empreendedorismo.
Apoio ao Haiti – campanha global de auxílio às vítimas do terremoto no Haiti, com doações em dinheiro e medicamentos, divididas 
entre Unicef, Care e Cruz Vermelha. No Brasil, colaboradores também foram incentivados pela empresa a contribuir em espécie 
com a ONG Care.
Associação Cidade Escola Aprendiz – Projeto Cores da Vida – criação de grupo de articulação, desenvolvimento de atividades 
pedagógicas, formação de agentes locais e encontros de formação no projeto, o qual propõe a composição de uma rede, ao redor 
de quatro casas de apoio à criança com câncer em São Paulo (SP), além de elaboração de um projeto educativo para cada uma delas.
Associação Cornélia Vlieg – Projeto Tear – desenvolvimento, apoio e acompanhamento do projeto, que oferece em Guarulhos 
(SP) oficinas terapêuticas e profissionalizantes para reinserir 120 portadores de transtornos mentais e gerar renda pela comercializa-
ção do material produzido. Parceria: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Associação Saúde Sem Limites (SSL) – Projeto Saúde e Cultura Pankararu – apoio para a realização de oficinas com crianças, 
adolescentes e capacitação de professores no projeto que visa melhorar a saúde de 5 mil índios da aldeia Pankaruru, localizada no 
sertão de Pernambuco, a exemplo da formação de parteiras e de esclarecimentos a jovens sobre educação sexual.
Associação Viva e Deixe Viver – Projeto ContAção de Histórias – apoio ao projeto que treina e capacita voluntários de empresas 
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para se tornarem contadores de histórias em hospitais para crianças e adolescentes, em nove estados do país. Quatro funcionários 
da companhia participaram do curso.
Care Brasil – Projeto Jovem Produtor – apoio ao projeto que incentiva o empreendedorismo rural, por meio da criação de suínos 
e aves. O intuito é gerar trabalho e renda, de forma sustentável, para combater a pobreza e melhorar a qualidade da alimentação de 
298 famílias de três municípios do Piauí: Pedro II, São João do Arraial e Matias Olímpios.
Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo – pintura completa do imóvel que abriga a instituição em São Paulo (SP) e manutenção de 
professor para dar aulas de informática e internet para moradores e funcionários, visando a inclusão digital.
Centro de Educação Ambiental de Guarulhos (Ceag) – Programa Pfizer de Educação Ambiental – acompanhamento do pro-
grama que, desde 2000, atua para conscientizar educadores e estudantes de escolas estaduais de Guarulhos (SP) sobre preservação 
ambiental. Em 2010, foram capacitados 25 professores e beneficiados 2 mil alunos. Parceria: Diretoria de Ensino da Região Sul.
Dia dos Voluntários Pfizer – mutirão, no fim do ano, de 170 funcionários dos escritórios, na Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, 
instituição de São Paulo (SP) já apoiada pela empresa na inclusão digital dos moradores. Foram realizados pintura e reparos de insta-
lações, jardinagem, decoração de Natal e recreação.
Doação em materiais – destinação, ao Reciclázaro, Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo e Ação Comunitária do Brasil, todas em São 
Paulo (SP), de 149 equipamentos de informática (computadores, monitores e teclados) não mais utilizados na empresa; entrega de 133 
banners ao Projeto Arrastão, também na capital paulista, usados como matéria-prima para a criação de bolsas e sacolas comercializáveis. 
Doadores voluntários de medula óssea – estímulo ao cadastramento de 420 colaboradores como doadores de medula óssea, a 
partir de coleta de amostra sanguínea pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), e inserção de dados no Registro 
Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, que verifica compatibilidade e consulta o doador quando surgem pacientes.
Equipe de Saúde Global – participação de dois funcionários brasileiros no projeto, que leva conhecimento a entidades que atuam com 
populações em situação de vulnerabilidade na América Latina. Colaboradores de seis países, incluindo o Brasil, conheceram a realidade 
de quatro entidades no Peru, para as quais criaram estratégias nas áreas de comunicação e gestão de programas, entre outras.
Exposição NanoAventura – apoio à mostra interativa sobre nanociência e nanotecnologia, que beneficiou cerca de 10 mil visitantes, no 
Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, em Campinas (SP). A ação incluiu financiamento a excursões para visitas de estudantes da 
rede pública e de filhos de funcionários. Réplica foi exposta no Museu de Ciências Catavento Educacional e Cultural, em São Paulo (SP).
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (SP) – apoio à iniciativa da instituição, pela qual estudantes de medicina 
prestam serviços gratuitos em diversas especialidades, nas férias de janeiro, beneficiando centenas de moradores no interior paulista.
Folha de S.Paulo – Folha Memória – apoio ao programa do jornal para bolsistas que visa estimular e ampliar a pesquisa no Brasil 
sobre história do jornalismo. Três projetos, nos meios impresso, on-line e televisivo, ganham subsídio por seis meses, sendo que o 
melhor é editado em livro pela PubliFolha.
Instituto Kaplan – Projeto Vale Sonhar – patrocínio do projeto que incentiva jovens a elaborar seu projeto de vida e orienta sobre 
sexo seguro, prevenção de gravidez na adolescência e planejamento familiar. Inserido no curso de biologia de todas as escolas esta-
duais de São Paulo, atinge cerca de 3 milhões de alunos ao ano.
Lar Mãe da Providência – apoio financeiro para a instituição situada em São Roque (SP) continuar a acolher 45 pessoas sem recur-
sos, de varias faixas etárias, na maioria, idosos.
Movimento de Organização Comunitária (MOC) – Projeto Cabra Escola – financiamento, desde 2001, para capacitação de famílias 
do semiárido baiano em criação de cabras, nutrição e meio ambiente. Por meio de caprinocultura, a iniciativa contribui para o combate à 
desnutrição, maior permanência de crianças na escola, erradicação do trabalho infantil e ampliação do orçamento das famílias de baixa renda.
Programa Voluntários Pfizer – atuação de 230 funcionários voluntários, beneficiando milhares de pessoas com: contação de histó-
rias e festas para crianças em hospitais; ações em asilos e creches, com envio de alimentos (empresa dobra o valor arrecadado); aulas 
de informática para jovens; incentivo à arrecadação de mais de mil peças de roupas na Campanha do Agasalho.
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Projeto +Oportunidades – contribuição para a continuidade de curso de língua inglesa, ministrado a centenas de jovens de baixa 
renda de escolas públicas do Rio de Janeiro (RJ). Inclui qualificação profissional de alunos, por um ano, no contraturno das aulas, e 
capacitação de professores. Parceria: Usaid/Brasil.
Repertório La Mínima – patrocínio à temporada de apresentações da companhia de teatro paulistana La Mínima, com as peças À 
la carte e A noite dos palhaços mudos, na capital e interior de São Paulo, beneficiando cerca de 5 mil pessoas. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac).
Revitalização de bibliotecas – melhoria das instalações de bibliotecas nas quatro casas de apoio à criança com câncer, beneficiadas 
pelo Projeto Cores da Vida. A companhia também doou 350 livros novos e os funcionários, 600 exemplares usados.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) – Programa Brasil Respirando Melhor – patrocínio à iniciativa pela qual a entidade 
realiza ações contra o tabagismo no país, como seminários, campanhas e diálogos, de forma a divulgar a importância da imple-
mentação de leis antifumo.
Associação Brasileira de Imunização (Sbim) – Prêmio Sbim de Jornalismo em Saúde Infantil – apoio à execução da segunda 
edição da premiação, que destaca a importância da comunicação e da educação em saúde para a população. Com o tema “Doenças 
Pneumocócicas em Crianças no Brasil”, teve 21 inscrições e premiou quatro jornalistas.
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) – concurso de fotografia – apoio financeiro para realização de concurso 
pela entidade, com sede em São Paulo (SP), que mantém núcleos em nove cidades do país, para oferecer terapias complexas para 
doenças onco-hematológicas.
Centro de Apoio à Criança Carente Com Câncer – Cândida Bermejo Camargo (CACCC-CBC) – doação em dinheiro por 
funcionários para instituição sediada em São Paulo (SP) que atende crianças de todo o Brasil em tratamento do câncer. Após a arre-
cadação, a empresa contribuiu com quantia 12 vezes maior.
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Projeto História da Saúde – patrocínio à edição de livros do projeto, pelo qual a entidade 
apresenta o contexto histórico da saúde em nove capitais brasileiras e resume pesquisas desenvolvidas em cada localidade.
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) – apoio financeiro para a instituição de São Paulo (SP), que garante atendimento 
hospitalar e tratamento a cerca de 3.200 pacientes por mês, adquirir equipamentos para sua unidade de transplante de medula óssea.
Instituto Uniemp – Fórum Permanente das Relações Universidade Empresa – convênio para realização de curso de pós-gradu-
ação lato sensu em jornalismo científico, no campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em São Paulo (SP), destinado 
a jornalistas, divulgadores da ciência e assessores de comunicação.
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) – Exposição Psoríase: a verdade nua – apoio à mostra do fotógrafo alemão Ralf Too-
ten, em estações do metrô de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) e na sede do Congresso Brasileiro de Dermatologia, na capital 
carioca. Imagens de pacientes, entre eles quatro brasileiros, mostram a vida com essa doença.
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) – Prêmio Médico Residente – contribuição para estimular o desen-
volvimento de trabalhos técnico-científicos no Brasil sobre doença pneumocócica no adulto, por meio de entrega da premiação a 
profissionais de saúde, além de mensagens de alerta à população e a autoridades governamentais.
Sociedade Interamericana de Cardiologia (Siac) – Quarto Prêmio Latino-Americano de Jornalismo em Saúde Cardiovascular – 
parceria para realização do prêmio, o qual reconhece, com quantias em dinheiro, profissionais de imprensa que difundem em suas 
reportagens informações adequadas sobre doenças cardiovasculares.
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL 

•	 Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
•	 Programa de aconselhamento sobre planejamento de carreiras de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo. 
•	 Publicação regular no Brasil de 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).
•	 Priorização na 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 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Benefícios para funcionários e dependentes – política de valorização profissional, por meio de benefícios, como: planos de saúde 
médico e odontológico, medicina ocupacional, plano de previdência privada, plano de participação acionária, auxílio-creche, auxílio-
-material escolar, auxílio-funeral, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo e empréstimo consignado emergencial.
Campanha de combate ao sedentarismo de colaboradores – mobilização interna que resultou em aumento de 30% na participa-
ção de funcionários em ginástica laboral, grupo de corrida e ioga, todas atividades incentivadas pela empresa.
Capacitação e treinamento – cursos para diretores, gerentes e funcionários internos (sobre liderança, gestão, desenvolvimento profissional 
e comunicação), capacitação para equipes de vendas (sobre estratégias comerciais e institucionais, postura ética) e formação à distância 
para funcionários administrativos e de vendas, totalizando aproximadamente 50 mil horas de qualificação para centenas de colaboradores.
Código de Conduta Global – revisão dos princípios corporativos, inclusão de novas diretrizes de responsabilidade social, integridade 
social e integridade corporativa, além de criação de orientações sobre uso de mídias sociais; divulgação do documento para funcio-
nários em treinamentos periódicos, no formato e-learning.
Compliance – mediação e tomada de providências em casos de conflitos de relacionamento e de desvios de conduta no ambiente 
de trabalho, feitas por um comitê misto e um representante da área jurídica; suporte para a revisão e a consolidação de políticas e 
procedimentos internos, aumentando a transparência e a agilidade nos processos.
Distribuição via Roche Express – capacitação de operadores logísticos e transportadoras que distribuem produtos da empresa no 
país, a fim de garantir o envio em perfeitas condições, respeitando-se padrões de qualidade. A empresa ainda dispõe de serviço 
próprio de entrega para atendimento em até dez horas.
Estímulo à sustentabilidade na cadeia produtiva – prioridade a fornecedores comprometidos com mecanismos sustentáveis em 
sua gestão e que se responsabilizam em não usar mão de obra infantil ou trabalho escravo; realização de auditorias periódicas para 
reavaliar os fornecedores-chave.
Gerenciamento de performance de funcionários – manutenção da existência de planos de carreira com objetivos e metas; avalia-
ção, pelo funcionário e seu gestor, de chances de desenvolvimento na empresa; reconhecimento financeiro vinculado a desempe-
nho; formulação de planos de sucessão.

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: 1.151

Nome da matriz: f. Hoffmann-la roche ltd
Ano de fundação: 1896
Cidade da sede: Basileia, suíça
Número de funcionários no mundo: 80.653

Gestão de resíduos e reciclagem – prática de coleta seletiva de resíduos orgânicos, recicláveis e perigosos, com monitoramento de 
produção, armazenagem, transporte e distribuição, envolvendo clientes e parceiros comerciais; separação de materiais já na fonte de 
geração e envio a centro de processamento de resíduos industriais; disposição de lixeiras para descartes de recicláveis nos escritórios.
Política de doações – 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, bem como sobre medicamentos fabricados pela empresa, fornecidos 
gratuitamente aos funcionários.
Programa de Voluntariado Roche – executado para envolver colaboradores nas ações sociais da companhia, contempla definição 
de formas de participação e capacitação de funcionários, bem como liberação, pela empresa, de horas para planejamento e atuação, 
além de custeio de transporte, alimentação e homenagens.
Programa Estar Grávida – orientação a gestantes, colaboradoras e dependentes de funcionários, em parceria com o Grupo 
de Apoio à Maternidade e Paternidade (Gamp), sobre parto, cuidados com o bebê, aleitamento e integração de vida pessoal e 
familiar com a profissional.
Programa Roche de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida – série de ações de orientação para funcionários sobre bons hábitos 
alimentares, exercícios físicos regulares, ginástica laboral, prevenção e controle do estresse. Inclui ainda apoio à participação de colabora-
dores em corridas, aulas de ioga, quick massage, passeios com a família e oferta de atividades para gestantes e seus maridos, entre outros.
Redução de consumo de água – uso, controle e tratamento responsáveis de recursos hídricos; utilização de poço artesiano próprio; 
na unidade fabril, reutilização de 7% do total de água consumida e redução de 9% na quantidade de água descartada.
Semana da Saúde e Qualidade de Vida – participação de centenas de funcionários e familiares em atividades como: palestras sobre 
saúde e estilo de vida, testes de glicemia, colesterol e triglicérides, vacinação contra gripe, aconselhamento nutricional, aferição de 
pressão arterial, orientação sobre o consumo de sal, cálculo de índice de massa corpórea, relação cintura/quadril, dicas ergonômicas 
sobre postos de trabalho, quick massage, avaliação de estilo de vida e nível de estresse, exercícios de estímulo ao cérebro.
SpeakUp Line – linha telefônica e sistema de gravação para que todos os funcionários possam denunciar, anonimamente, a uma 
central global, casos de violação ao código de conduta da empresa por parte de outros colaboradores.
Tratamento de efluentes – tratamento de 100% dos efluentes gerados no processo produtivo da empresa, em estação de trata-
mento de efluentes por método biológico.
Treinamento em combate à corrupção – apresentações sobre o tema para todas as unidades de negócio e capacitações (distribui-
ção do código de ética da empresa e treinamento eletrônico sobre o conteúdo do documento).
Treinamento em segurança e meio ambiente – capacitação de funcionários em prevenção de acidentes e em proteção ambiental e 
individual, para enfrentar situações de combate a princípios de incêndio, vazamentos de gases, derramamento de substâncias quími-
cas, abandono de área em emergência e primeiros socorros, inclusive com o uso de desfibrilador externo automático.
Uso de aparas de papelão – economia de recursos financeiros e redução de impacto no meio ambiente, alcançadas por intermédio 
da substituição de plástico bolha por aparas de papelão no preenchimento de caixas de distribuição de produtos.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Controle de impacto ambiental – adoção de meta global até 2015 para controlar emissões de gases de efeito estufa e de efluentes, 
geração de resíduos, consumo de energia, água e matéria-prima; preferência por reciclagem, incineração e coprocessamento na ges-
tão de resíduos; recertificação do ISO 14001, treinamento para técnicos de biossegurança e compra de veículos menos poluentes; 
auditoria do Det Norske Veritas (DNV), certificador independente; redução, de 2009 para 2010, na Unidade Industrial Farmacêutica, 
de 5,1% na emissão de gases, 8,9% na quantidade de água descartada e 6,2% no consumo de energia indireta.
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Diálogo com fontes pagadoras – contato permanente com operadoras de saúde, hospitais públicos e privados, clínicas e laborató-
rios cínicos, com divulgação de dados sobre novas soluções terapêuticas e sondagens recentes que atestam a eficácia dos produtos. 
Por conta desse relacionamento, pesquisa revelou que a empresa é a mais citada espontaneamente por gestores de convênios.
Diálogo com governo – relacionamento constante com o governo nas seguintes frentes: transferência de tecnologias para fabricação de 
medicamentos por institutos públicos de ciência e tecnologia vinculados ao Ministério da Saúde; submissão de dossiês e protocolos para 
avaliação de tecnologias em saúde; proposição de novos regulamentos em conjunto com as sociedades de classe de produtos para saúde.
Educação continuada para profissionais de saúde – oferta de programa voltado para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e de-
mais profissionais de saúde, para formação científica e melhoria dos padrões de atendimento dos sistemas de saúde. Engloba ainda 
treinamentos em pesquisa clínica, envolvendo centros de estudo de universidades e hospitais no país.
Informe-C – programa com a finalidade de estabelecer um relacionamento com portadores de hepatite C, para orientar e auxiliar 
os pacientes sobre diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença. O contato é feito pelo telefone, com o atendimento de 
profissionais de enfermagem.
Medical Clearance – análises ética, jurídica, científica e corporativa, somadas à aprovação, pelo Departamento de Suporte Médico 
Científico, de peças de divulgação ou materiais impressos e eletrônicos de comunicação da empresa e de divulgação científica.
Pegassist – programa de suporte a centenas de pacientes com hepatite C, que inclui enfermeira consultora para tirar dúvidas e 
auxiliar na aplicação do medicamento, além da distribuição de folhetos com dicas sobre qualidade de vida do paciente e orientações 
para familiares ou responsáveis.
Política de Relacionamento com Profissionais de Saúde – contempla as bases para o diálogo entre a empresa, médicos e profissionais de 
saúde no que diz respeito à troca de informações, autonomia das decisões médicas, ações promocionais e de relacionamento e cumpri-
mento da legislação. Extrapola as diretrizes do Código IFPMA, da Federação Internacional das Associações dos Fabricantes Farmacêuticos.
Programa Roche de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) – fórum de debates para médicos sobre avaliação de tecnologias 
em saúde, farmacoeconomia (benefícios clínicos e econômicos para pacientes de uma nova terapia em relação à adotada por padrão) 
e políticas públicas.
Redução do impacto da logística – concentração da armazenagem e da distribuição de produtos importados para o Brasil em um 
único operador logístico; Roche Express, serviço próprio de entrega da Divisão Farmacêutica, com envio em um dia útil; reuniões 
mensais com operador logístico e transportadoras para discutir processos e potenciais reduções de riscos e custos.
Relacionar – programa de apoio ao tratamento de pacientes com artrite reumatoide que presta informações aos pacientes com 
atendimento especializado feito por enfermeiras. Oferece, ainda, treinamento para profissionais de clínicas de infusão por meio das 
enfermeiras que fazem esse atendimento pessoalmente.
Selo de Segurança Roche ID – mecanismo de identificação para medir a autenticidade dos produtos, assegurar a procedência e a 
inviolabilidade dos mesmos por sistema desenvolvido pela Divisão Farmacêutica, que identifica para quem a empresa fez a venda, 
proporcionando mais garantias e segurança aos pacientes.
Site Artrite Reumatoide (www.artritereumatoide.com.br) – informações sobre a doença, seu diagnóstico e tratamento, além de 
dicas a respeito de qualidade de vida e cuidados com o paciente, beneficiando mais de 10 mil usuários ao ano.
Site Bonviver (www.bonviver.com.br) – informações sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da osteoporose, além de 
dicas de alimentação e atividades físicas adequadas, beneficiando centenas de pessoas que o acessam.
Site Cucas (www.cucas.com.br) – com a sigla Companheiros Unidos contra a Acne, dispõe de conteúdo sobre a doença, fóruns de 
debate e um dermatologista para sanar as dúvidas de mais de 300 mil adolescentes e jovens que o acessam.
Site Diálogo Roche (www.dialogoroche.com.br) – destinado a milhares de médicos e a demais profissionais de saúde, contém 
artigos e estudos científicos, informações sobre produtos e transmissão on-line de congressos. Permite ainda interação com outros 
profissionais, inclusive do exterior.
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Site Mulher Consciente / Dia Rosa (www.mulherconsciente.com.br) – criado como uma extensão da campanha Dia Rosa, contém 
informações relevantes sobre prevenção do câncer de mama e seus diferentes tipos. Traz cobertura do Dia Rosa e de outras iniciativas 
pelo país, como mutirões e mobilizações, com conteúdos e notícias variados, beneficiando mais de 115 mil pessoas que o acessam.
Site Quimioral (www.quimioral.com.br) – dados sobre o tratamento com quimioterapia oral e intravenosa, beneficiando mais de 
30 mil pessoas que o acessam ao ano. Parceria: Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer de Intestino (Abrapeci).
Site Xenicare (www.xenicare.com.br) – dicas sobre hábitos saudáveis de vida que previnem e ajudam no tratamento da obesidade, 
beneficiando ao ano mais de 600 mil usuários que o acessam. Contém receitas com baixo teor de gordura, dicas para montagem de 
cardápios, tabela de troca de alimentos, entre outros.

AçõES SOCIAIS

Doação em materiais – destinação de 290 toneladas de materiais recicláveis (alumínio, papelão, plástico etc.) e de 43 computadores 
para entidades assistenciais.
Programa de Voluntariado Roche – doação, por 20 voluntários da empresa, de 384 horas em diferentes ações sociais ligadas a 
cultura e artes, saúde e esporte, em São Paulo (SP), beneficiando 650 crianças, adolescentes e mulheres grávidas.
Programa Vizinho Legal (Unidade Jaguaré) – série de ações desde 2001 para tornar a comunidade do entorno da empresa em São 
Paulo (SP) mais saudável e fortalecida, para o exercício pleno de sua cidadania. Abrange saúde integral (dimensões física, emocional 
e social) e foca nas áreas da cultura, esporte e saúde, com atenção especial à família, beneficiando centenas de pessoas. Voluntários 
da companhia deram aulas de inglês e de temas relacionados à saúde da gestante e atuaram em atividades culturais. Parcerias: quatro 
escolas públicas e instituições sociais locais.
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), que assistiram à palestra sobre cuidados com a natureza e com o lixo e escreveram redações 
a respeito, com premiação para as três melhores.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e Associação de Pacientes Brasil Parkinson (ABP) – apoio, no Dia Mundial da Luta 
contra a Doença de Parkinson, à realização, pelas entidades, de palestras de conscientização sobre a doença, para centenas de pes-
soas em quatro cidades, além de ampla divulgação na mídia.
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. Contou com apoio de seis sociedades médicas.
Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer de Intestino (Abrapreci) – apoio à campanha Laços de Esperança, realizada pela 
entidade, em espaços públicos de cinco capitais, para esclarecer milhões de pessoas sobre a importância do exame preventivo 
contra câncer no intestino.
Capacitação de lideranças de ONGs – discussões da empresa com líderes de entidades de pacientes, sobretudo em reumatologia, 
oncologia, hepatites e doença de Parkinson. Presença de dez associações no evento Fortalecendo Experiências: Compartilhando 
Habilidade e Conhecimento, em Frankfurt, Alemanha, onde debateram demandas europeias e locais. Participação de entidades no 
Primeiro Fórum Latino-Americano de Controle Social em Saúde, que capacitou instituições para uma gestão mais estratégica.
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) – apoio ao Outubro Rosa, campanha 
pela qual a entidade, com apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc) e da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), 
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entre outras instituições, alertou milhões de pessoas sobre a necessidade de mamografia anual para mulheres a partir de 40 anos.
Fundação Pró-Sangue de São Paulo (SP) – apoio, no Dia Nacional do Doador de Sangue, à iniciativa da entidade de reconhecimento 
de doadores e de conscientização sobre doação de plaquetas e não utilização dos bancos de sangue com fins de diagnóstico. A empresa 
também fez campanha interna sobre a importância da doação, apoiada pelos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).
International Health Care Solutions (IHCS) – oferta gratuita, pela empresa, em parceria com laboratório privado, de centenas de 
exames de biologia molecular, que permitiram diagnóstico das hepatites B e C em centenas de pessoas, elevando as chances de cura.
Parcerias com ONGs de pacientes – diálogo e intercâmbio de informações com mais de 200 organizações representativas de 
pacientes de todo o Brasil, por meio de contratos de parceria, obedecendo a princípios de integridade, independência, respeito, 
equidade, transparência e benefício mútuo.
Procura-C – ações de conscientização e diagnóstico gratuito da hepatite C, com testes aplicados em milhares de pessoas, assim 
como oferta de informações para médicos e profissionais de saúde. Foram realizadas 214 campanhas, beneficiando 100 mil pessoas. 
Parcerias: ONGs, médicos, profissionais de saúde e serviços públicos.
Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) – apoio, no Dia da Artrite Reumatoide, às ações de conscientização sobre a detecção 
e o tratamento da doença, promovidas pela entidade em 11 capitais, com atendimento de cerca de 10 mil pessoas.
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• 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 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 aumento de eficiência energética e 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.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Autogestão de carreira – programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na 
reflexão sobre suas funções e na identificação de objetivos a longo prazo, tornando-os mais preparados para se relacionar com 
sua equipe e enfrentar desafios.
Auxílio-creche – benefício concedido a todos os funcionários, por meio de reembolso em folha de pagamento, mediante apre-
sentação de comprovante de despesas com instituição ou com profissional cuidadora.
Direção segura – campanha para estimular o comportamento preventivo no trânsito, por meio de treinamento teórico e prático 
para novos integrantes da força de vendas e de distribuição de publicações com dicas sobre o tema para funcionários.
Governança e transparência – divulgação interna e adoção dos princípios do código de ética da empresa, que estabelece, entre 
outros, boas práticas de comercialização, obediência às regras contra corrupção e à regulamentação da indústria farmacêutica.
Plano de saúde – benefício para todos os funcionários e dependentes, com cobertura médico-hospitalar e odontológica, abran-
gendo consultas, exames, internações, terapias, além de reembolso de medicamentos com cobertura de 80%.
Previdência complementar – oferta, a todos os funcionários, de plano para garantir renda mensal na aposentadoria. A empresa 
colabora com 150% do valor da contribuição do empregado, o qual também pode optar por diferentes perfis de investimento.
Programa Evolve – treinamentos para desenvolver profissionalmente novos ou futuros gestores, com três a sete anos de experi-
ência profissional e pouca ou nenhuma prática na gestão de pessoas, mas que demonstraram traços de liderança.
Programa Guarda-Mirim de Suzano (SP) – contratação e formação de dezenas de jovens como aprendizes, na fábrica da em-
presa no interior paulista, os quais foram previamente qualificados e encaminhados pela instituição social.
Programa Jovem Cidadão Sanofi – adesão da empresa ao programa de aprendizagem do governo do estado de São Paulo, com 
contratação e treinamento de dezenas de jovens de escolas estaduais como aprendizes na sede em São Paulo (SP).
Programa Mais Vida – oferta, a funcionários, de orientação nutricional e acompanhamento médico, atividades físicas e fisioterá-
picas, durante a jornada de trabalho. Inclui, entre outros, consultas com nutricionista e com médicos especialistas, suporte em 
treinos de corrida, quick massage, ginástica laboral, vacinação, exames preventivos e palestras.
Soul Marketing – capacitação de funcionários que atuam direta e indiretamente com marketing, por meio de participação em 
fóruns, palestras, treinamentos e eventos corporativos, visando prepará-los melhor e aumentar seu conhecimento sobre a área.

Nome comercial no Brasil: sanofi
Ano de início da operação no Brasil: 2004
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 2.266

Nome da matriz: sanofi
Ano de fundação: 1973
Cidade da sede: Paris, frança
Número de funcionários no mundo: 110.000
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Ampliação do depósito automatizado e atualização do armazém – investimento em instalações e em equipamentos, a fim de ele-
var a capacidade de armazenagem e a segurança; revisão de requerimentos de qualidade, regulatórios, segurança e higiene industrial 
e da infraestrutura necessária para atendê-los.
Auditoria externa de prestadores de serviços – contratação de empresas para manufatura externa de medicamentos e para tra-
tamento e destinação de resíduos gerados na fábrica no processo produtivo (restos de matérias-primas e materiais de embalagem, 
materiais fora de especificação, recicláveis, solventes, resíduos orgânicos, resíduos gerados nos escritórios da fábrica etc.), com 
avaliação de sua conduta durante visitas técnicas e auditorias pré-contratação.
Desenvolvimento sustentável com foco em fornecedores – visita aos principais fornecedores para levar dados sobre sustentabi-
lidade e aplicar questionário sobre cidadania, recursos humanos, financeiros, ambientais, entre outros, seguida de ida à sua fábrica 
para verificar o real cumprimento das práticas relatadas nas respostas.
Energia solar – utilização desse recurso para aquecer a água dos vestiários da área de produção em Suzano (SP).
Investimento em equipamentos industriais mais modernos – continuidade do processo de aquisição, na fábrica em Suzano (SP), 
de novos maquinários com mais capacidade produtiva, melhores condições ergonômicas de operação e menos consumo de recur-
sos, elevando o nível de eficiência da produção.
Programa de Acesso a Medicamentos – redução do custo de tratamento de saúde pública contra a leishmaniose por meio de 
adoção de preço diferenciado para o Ministério da Saúde, permitindo ampliar o tratamento para mais brasileiros.
Programa de Certificação de Fornecedores – reconhecimento e premiação aos fornecedores com o melhor desempenho em 
qualidade e em entrega junto à companhia, resultando em expressiva redução do número de análises de matérias-primas e de ma-
teriais de embalagem no controle de qualidade da empresa.
Programa de Sustentabilidade Ambiental – série de ações como aquisição de equipamentos mais econômicos e eficientes e alte-
rações em infraestrutura e processos, na fábrica em Suzano (SP), que permitiram reduzir em 16% o consumo de água e em 7% a 
geração dos resíduos sólidos nos processos produtivos.

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, além de ampla divulgação institucional de campanhas e 
de guias de saúde. 
Portal Medical Services (www.medicalservices.com.br) – há mais de dez anos promove a educação médica continuada, por meio 
de acesso gratuito e restrito a médicos e a profissionais de saúde, com conteúdo científico atualizado, beneficiando milhares de 
pessoas que o acessam.
Prêmio ABC de Publicação Científica – patrocínio, desde 2005, ao prêmio promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) para reconhecer os dez melhores estudos de pesquisadores em cardiologia publicados na revista Arquivos Brasileiros de Car-
diologia, contribuindo, assim, para a continuidade das pesquisas na área.
Prêmio Inovação Medical Services – reconhecimento, com premiação em dinheiro e visibilidade a médicos, profissionais de saúde 
ou acadêmicos de todo o país que, no ano, realizaram estudos científicos ou ações exemplares na área da saúde pública. Em 2010, 
foram inscritos 199 trabalhos.
Programa de Educação Continuada Conexão – capacitação técnica de milhares de farmacêuticos, balconistas e proprietários de 
farmácias em todo o país em cursos de gestão, marketing, finanças, RH e assuntos regulatórios, por meio de conteúdo desenvolvido 
especialmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP).
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Programa Safety Zone – palestras e aulas para dezenas de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e administradores de 120 hospitais, 
em 17 cidades, para implantação de “zonas livres de trombose”, a fim de melhorar o atendimento ao paciente e diminuir a incidência da 
doença em ambiente hospitalar. Incluiu elaboração de banco de dados eletrônico que permite avaliar a evolução dos hospitais.
Serviço de instrutoras em diabetes – continuidade do atendimento a milhares de pacientes em domicílio em todo o país, com equi-
pe que explica sobre a necessidade de adesão ao tratamento, alimentação adequada e uso correto da medicação e dos dispositivos 
de aplicação. Houve entrega de informativos e de aparelhos de medição de glicose.
Site Atmosfera Feminina (www.atmosferafeminina.com.br) – projeto elaborado e mantido pela empresa e especialistas cola-
boradores, 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.
Site Diabetes Nós Cuidamos (www.diabetesnoscuidamos.com.br) – projeto e conteúdo elaborados pela companhia e especialis-
tas colaboradores, com dicas sobre uso adequado e responsável de medicamentos, vida saudável e prazerosa, beneficiando milhares 
de pessoas que o acessam. A comemoração dos dez anos do site incluiu concurso cultural para associações de pacientes e campanha 
on-line para disseminar conhecimento sobre a doença.
Site Tratando Alergia (www.tratandoalergia.com.br) – contém informações e dicas de como prevenir a alergia e conviver melhor 
com o problema, além de orientações sobre rinite, sinusite e congestão nasal, beneficiando milhares de pessoas que o acessam.
Site Tudo Sobre ELA (www.tudosobreela.com.br) – mantido pela empresa com a contribuição de profissionais de saúde, visa in-
formar e apoiar pacientes de esclerose lateral amiotrófica (ELA), familiares e profissionais de saúde, beneficiando milhares de pessoas. 
Parceria: Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela).
Treinamento e capacitação em pesquisa clínica – cursos para cerca de 250 pesquisadores e profissionais de saúde em 11 municí-
pios, abordando execução de estudos clínicos, metodologia científica, estatística, ética e regulamentações.
Visita técnica de qualidade dos distribuidores – auditoria para avaliar a eficiência dos processos e instalações de distribuidores de 
medicamentos e redes de farmácias, bem como o cumprimento de normas regulatórias e procedimentos de qualidade.

AçõES SOCIAIS

Apoio à promoção da cultura – destinação de recursos a instituições culturais, históricas, educacionais ou sociais que promovem 
a cultura no país em seus mais diversos aspectos, assim como o resgate histórico de importantes marcos na área. O investimento é 
parcialmente realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e Programa de Ação Cultural (Proac).
Apoio à promoção da educação e inclusão social – Em 2010, a associação beneficiada por esta iniciativa foi o Projeto Vivendo 
Bem o Presente, Articulando o Futuro, da Associação Brasileira para o Adolescente e a Criança Especial (Abrace), em São Paulo 
(SP). A entidade desenvolve dezenas de jovens com deficiência mental, promovendo sua educação e inclusão. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Apoio à promoção do esporte – destinação de recursos a instituições que promovem a prática esportiva no país. O investimento 
foi parcialmente realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.
Apoio ao acesso ao transporte de crianças em tratamento de câncer – destinação de recursos para a Associação Helena Piccardi 
de Andrade Silva (AHPAS), situada em São Paulo (SP), prestar assistência no transporte de dezenas de crianças e adolescentes de 
baixa renda com câncer para locais de tratamento, além de apoiar suas famílias. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Arte com Saúde – resultado da parceria com a Associação Cidade Escola Aprendiz, o projeto articula educação, arte e saúde em 
oficinas artísticas para centenas alunos do ensino público fundamental em São Paulo e Suzano (SP). O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
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Bandeira Científica – apoio, pelo sexto ano, à expedição realizada pela Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP), na qual dezenas de médicos e estudantes de medicina prestam atendimento básico de saúde a mais de 5 mil 
moradores de Inhambupe (BA), além de promover campanhas de prevenção à dengue. A empresa também doou medicamentos 
e vacinas, e dez funcionários atuaram como voluntários.
Campanha do Agasalho – arrecadação, por funcionários, de 3.530 peças de roupa para doação ao Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo, em benefício de centenas de pessoas de baixa renda, moradoras de Campinas (SP), São Paulo (SP) e 
Suzano (SP).
Campanha Seja um Papai Noel – adesão voluntária de 54 funcionários à campanha que consiste em escolher cartas de crianças 
internadas no Hospital Infantil Darcy Vargas em São Paulo (SP) e comprar os presentes, entregues pela empresa ou pelos volun-
tários em cerimônia próxima do Natal.
Doação de materiais e equipamentos – doação de quatro computadores à Secretaria Municipal de Saúde de Inhambupe (BA), 
14 toneladas de materiais recicláveis ao Instituto Recicle, 3.530 peças aos Fundos de Solidariedade do Estado de São Paulo e 
Prefeitura Municipal de Suzano (SP), assim como doação de 500 colchões à Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis (RJ), 
destinados às vítimas de chuvas e deslizamentos de terra.
Doutores da Alegria – apoio ao Programa Arte e Cultura: Promovendo a Saúde, que capacitou cerca de 100 mil profissionais de 
saúde para humanização do ambiente de hospitais públicos em Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Exposição Epidemik – realização da mostra audiovisual na Estação Ciência da USP, em São Paulo (SP), e parcialmente no Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Foz do Iguaçu (PR), com retrospectiva de grandes epidemias mundiais 
e videogame coletivo que simula o combate a crises epidêmicas, atraindo mais de 60 mil visitantes. Parcerias: Fiocruz, Instituto 
Butantan e Cité des Sciences et de l’Industrie. O investimento foi parcialmente realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Exposição fotográfica e livro De peito aberto – patrocínio à publicação 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 para sensibilizar 
e conscientizar milhares de pessoas para o tema, dando continuidade ao projeto iniciado em 2006.
Exposição Itinerante Vias do Coração e Dengue/Ciência Móvel – uma correalização da empresa com a Casa de Oswaldo Cruz 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a exposição Vias do Coração conta com painéis, testes multimídia e vídeos em 3D sobre o 
coração e a prevenção de doenças cardiovasculares, a fim de conscientizar a população. Em 2010, foi incorporado à exposição 
o módulo diabetes. A exposição Dengue, que realiza a itinerância em conjunto, apresenta dados sobre o mosquito transmissor, 
o vírus e as formas de controle, além de vídeo que detalha o ciclo de vida do Aedes aegypti. Em 2010, a exposição esteve em 
Duque de Caxias (RJ) e em Campinas (SP). 
Hiperdia – Programa de Prevenção e Atenção à Hipertensão e Diabetes – destinação de recursos para a Fundação Médica 
do Rio Grande do Sul (FMRS), com o objetivo de executar o Hiperdia, iniciativa do Ministério da Saúde, baseada em educação 
de pacientes para o autocuidado e na implementação e no monitoramento da qualidade do atendimento em clínicas de diabetes.
Música nos Hospitais – resultado da parceria com a Associação Paulista de Medicina (APM), o programa realiza concertos de 
música erudita em hospitais públicos ou filantrópicos para proporcionar momentos de alegria e cultura ao ambiente hospitalar. Em 
2010, beneficiou mais de 5 mil pessoas em nove municípios de SP, RJ e MG que assistiram aos concertos da Orquestra Limiar, 
composta por jovens músicos e pelo médico e maestro, dr. Samir Rahme. Entre 2004 e 2010, foram realizados cem concertos 
em 46 hospitais, em 16 cidades. O investimento foi parcialmente realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Nossos Sonhos São Possíveis – programa da empresa realizado há 13 anos viabilizou em 2010 a doação de uma brinquedoteca móvel 
ao Hospital da Associação de Fornecedores de Cana de Piracicaba (SP) e o patrocínio ao curso de educador brinquedista do Hospital 
Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR), beneficiando mais de 50 mil pessoas. 
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Operação Cartão de Aniversário – a empresa doa o valor total dos cartões de felicitação de aniversário entregues a seus funcioná-
rios ao longo do ano à Associação Pró-Criança Cardíaca no Rio de Janeiro (RJ), a fim de custear a cirurgia de coração de uma criança 
de família de baixa renda.
Programa Conviver – Apoio e Orientação à Mulher com Câncer de Mama – correalização com a Federação Brasileira de Insti-
tuições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), o programa proporciona a dezenas de pacientes e familiares um espaço 
para tirar dúvidas e ser acolhidos por equipes multidisciplinares em hospitais em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
Programa Sou Voluntário Sanofi – atuação de 150 funcionários da companhia em três 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 mantém brinquedotecas, assim como a seus familiares. 

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Apoio a pacientes – destinação de recursos a entidades de pacientes, contribuindo com a execução de suas ações de apoio e educativas 
sobre prescrição, adesão e humanização do tratamento. Em 2010, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela), 
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) e Associação Nacional de Assistência de Diabético (Anad) foram as entidades beneficiadas.
Apoio à promoção da saúde – destinação de recursos a faculdades de medicina, hospitais, clínicas, associações médicas e outras 
entidades de saúde, para promover o desenvolvimento da área e permitir a realização de encontros, premiações, entre outras 
atividades. Em 2010, as entidades beneficiadas foram a Associação SEMPR Amigos, Sesi-SP (Programa Alimente-se Bem), Socie-
dade de Cancerologia do Rio Grande do Sul (Socan-RS), Sociedade Francesa de Beneficência 14 de julho.
Comida que cuida – Dicas de alimentação durante o tratamento do câncer – livro com dicas de alimentação e receitas para 
pacientes em tratamento. Distribuído gratuitamente a instituições de saúde que atendem pacientes com câncer e disponível para 
download no site corporativo da empresa – www.sanofi.com.br –, a obra visa a contribuir para a humanização do tratamento.
Comida que cuida 2 – O prazer na mesa e na vida de quem tem diabetes – distribuição gratuita de exemplares de livro com dicas 
de alimentação e receitas e versão para download no site da empresa, atingindo dezenas de entidades de saúde que atendem 
milhares de pacientes e humanizando o tratamento.
Comida que cuida 3 – Receitas e histórias para você fazer as pazes com o seu coração – distribuição gratuita de exemplares de 
livro com dicas de alimentação e receitas e versão para download no site da empresa, atingindo dezenas de entidades de saúde 
que atendem milhares de pacientes e humanizando o tratamento.
Juntos Fazemos Mais – campanha de prevenção ao diabetes em 16 municípios com uma série de iniciativas como: Correr e Ca-
minhar para Viver Bem, evento esportivo com orientação sobre saúde; 20 ações de conscientização conduzidas por 120 funcio-
nários voluntários; site www.juntosfazemosmais.com.br, pelo qual internautas enviaram, a contatos, link informativo, beneficiando 
milhares de pessoas. O investimento foi parcialmente realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.

depto. de comunicação corporativa | tels.: (11) 3759-6923/3759-6968 | comunicacaoinstitucional@sanofi.com 
www.sanofi.com.br



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes 

interessadas (cliente direto/indireto).
• Sistema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiência energética e 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.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Coleta seletiva – separação, para reciclagem, de papel, papelão, alumínio e barricas vazias.
Confraternização de funcionários e familiares – evento festivo de fim de ano, na sede e nas regionais, para aproximar e integrar 
empresa e famílias de todos os colaboradores. Há distribuição de brinquedos para filhos e apresentação musical.
Destinação de resíduos industriais – descarte de materiais impregnados (toucas, jalecos, luvas descartáveis) em barricas de 
papelão, enviadas a empresas de destinação final de resíduos que usam tecnologia de coprocessamento.
DNA Servier – apresentação trimestral sobre a empresa a grupos de novos funcionários, por meio de visitas à fábrica, almoço de 
boas-vindas e explicações sobre produção, vendas, pesquisa, segurança, qualidade, práticas e políticas da indústria.
Economia de luz – instalação de conjunto com três geradores elétricos, que são acionados nos horários de pico, a fim de reduzir 
custos da empresa com fornecimento de energia elétrica.
Estar Junto RH – Comunicar – uso de meios de comunicação internos para informar todos os funcionários sobre estratégia e 
faturamento da empresa, além de realização de duas palestras de diretores ao ano, detalhando resultados e direção a ser tomada.
Estar Junto RH – Datas Comemorativas – almoços especiais para funcionários, com entrega de brindes, para celebrar datas 
importantes (Páscoa, Dia das Mães, dos Pais, do Médico), motivar e integrar equipes.
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – envio de resíduos de papel e papelão para fornecedores que reciclam o material, de 
pilhas e baterias para aterro industrial credenciado e de medicamentos, princípios ativos e reagentes fora de uso para incineração.
Jantar de Medalhas – reconhecimento formal e público do trabalho e do bom desempenho dos colaboradores por meio de 
entrega, em cerimônia, de diferentes condecorações, de acordo com o número de anos de atuação na companhia.
Programa Alimente-se Bem e Viva Melhor – oferta, a funcionários, excetuando-se força de vendas, de avaliações nutricional e 
médica, cardápio balanceado e pouco calórico, metas de eliminação de peso e custeio de até 80% do valor mensal da academia 
de ginástica, além de informativos e palestras de conscientização.
Programa Qualidade de Vida – Coração Saudável – campanha para funcionários, excetuando-se força de vendas, sobre cui-
dados cardíacos, palestras ministradas por profissionais de saúde, aplicação de questionário relativo a hábitos e histórico familiar, 
exames médicos e direcionamento a especialistas quando necessário.
Programa Servier de Portas Abertas – visita de dezenas de funcionários da produção e seus familiares à fábrica, a fim de forta-
lecer laços entre empresa e família. Inclui recepção pelo diretor-geral, exibição de vídeo sobre a indústria, brincadeiras e entrega 
de presentes para filhos, além de camisetas do programa e fotos para todos.

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: 437

Nome da matriz: les laboratoires servier
Ano de fundação: 1954
Cidade da sede: suresnes, frança
Número de funcionários no mundo: 22.000
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AçãO SOCIAL

Doação em materiais – destinação de utensílios de restaurante ao 18º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro (RJ), por meio de 
ação conjunta com a Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá (Acija), da qual a empresa faz parte.

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO 

Atualização sobre osteoporose – apoio à publicação de livro científico, de autoria de professor da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), especialista em reumatologia, distribuído gratuitamente para mil médicos.

depto. de recursos Humanos e comunicação | tel.: (21) 2142-1418 | renata.filardi@br.netgrs.com
www.servier.com 143



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Adesão ao Pacto Global da ONU, que apoia os dez princípios que englobam direitos humanos, direitos do trabalho, 

proteção do meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas.

PRáTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Estilo de Vida Saudável – incentivo à prática de esportes para todos os funcionários, tanto os do escritório como os de outras 
cidades, por meio de compra de equipamentos (esteira, bicicleta ergométrica etc.), roupas de ginástica, além de plano de academia, 
acompanhamentos nutricional e de personal trainer, aulas de natação, entre outros subsídios.

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Alagoana de Mucopolissacaridoses (Aamps) – contribuição para a entidade, situada em Maceió (AL), promover trans-
porte e acomodações de pacientes nos centros de infusão, realização de exames especiais, como tomografias.
Associação Baiana dos Familiares e Portadores de Mucopolissacaridoses (Abamps) – contribuição para a entidade, localizada em 
Salvador(BA), fornecer suporte ao paciente, informações sobre a doença e custeio do transporte para centros de infusão.
Associação Brasileira de Pacientes Portadores da Doença de Fabry e Familiares (Abraff) – contribuição para a entidade, sediada 
em Campinas (SP), produzir folders, site e newsletter, além de realizar congressos, em prol dos direitos de portadores de doenças 
raras, bem como de seus familiares.
Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses (Acamu) – contribuição para a entidade, situada em Florianópolis (SC), pro-
mover encontros de pacientes e familiares para compartilhar experiências, participação dos mesmos em eventos de capacitação e 
transporte de pacientes para tratamento.
Associação Cearense de Profissionais Atuantes em Doenças Genéticas, Pacientes, Familiares e Voluntários (ACDG) – contri-
buição para a entidade, localizada em Fortaleza (CE), oferecer a pacientes tratamentos, locomoção, cursos, inserção no mercado de 
trabalho, além de visitas domiciliares e às escolas para orientar educadores.
Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose do Estado do Rio de Janeiro (AMPSRJ) – contribui-
ção para a entidade fluminense garantir custeio de exames e transporte dos portadores e familiares, além de participação de liderança 
da instituição em cursos e seminários.
Associação Gaúcha de Portadores da Doença de Fabry e Familiares (AGPPDFF) – contribuição para a entidade, situada em 
Tapejara (RS), promover encontros de pacientes e custear seu transporte, bem como divulgar à classe médica informações sobre a 
doença e os direitos dos portadores.
Associação Mineira de Mucopolissacaridose (AMMPS) – contribuição para a entidade, sediada em Moema (MG), garantir, por 
meio de parceria com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig-MG), tratamento e acompanhamento domiciliar a pacientes, 
exames, além de inspeção a hospitais regionais, realização de palestras e participação em congressos.
Associação Novo Rumo – contribuição para a entidade pernambucana aplicar modelo assistencial multidisciplinar de sucesso, elevar a 
qualidade de vida de pacientes e familiares e incentivar estudantes de terapia ocupacional a desenvolver trabalhos científicos sobre a doença.
Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses (APMPS) – contribuição para a entidade, localiza-
da em Guarulhos (SP), divulgar informações sobre a doença, prestar suporte e apoio a pacientes, proporcionar ida aos centros de infusão.

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: 85

Nome da matriz: shire
Ano de fundação: 1986
Cidades da sede: Basingstoke, inglaterra; 
chesterbook e Boston, EuA
Número de funcionários no mundo: 4.100
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Centro Latino-Americano para o Desenvolvimento da Genética Aplicada à Medicina – apoio à realização, pela entidade situada 
em Porto Alegre (RS), do 6º Curso da Escola Latino-Americana de Genética Humana e Médica, que aborda genética e genômica em 
nível de pós-graduação, beneficiando pesquisadores da área da saúde.
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Alagoas (Fepesa) – contribuição para compra de equipamento 
para melhor desenvolver atividades de pesquisa na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), em Maceió (AL), beneficiando diretamente nove pesquisadores.
Fundação Faculdade de Medicina (FFM) – apoio financeiro aos estudos na área de genética de um médico residente, regularmente 
matriculado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Fmusp), em São Paulo (SP).
Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo (Igeim) – doação de dois refrigeradores à entidade em São Paulo (SP) para 
armazenamento adequado das medicações utilizadas na terapia de reposição enzimática.
Instituto Roberto Giugliani para o Desenvolvimento da Genética na Medicina – apoio a atividades educacionais e a programas da 
entidade em Porto Alegre (RS) para melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças genéticas, além de colaboração para viabilizar 
o tratamento domiciliar de pacientes com doenças genéticas raras. O 1o e 2o Workshops de Enfermagem de Treinamento em Do-
enças Lisossômicas capacitaram profissionais de enfermagem no manejo adequado de pacientes.
International Patient Organization for C1 Inhibitor Deficiencies (Haei) – apoio à vinda de integrante da instituição ao Brasil para 
dar suporte científico a evento da Associação Brasileira de Portadores de Angioedema Hereditário (Abranghe) e para participar do 1º 
Encontro de Pacientes de Angioedema Hereditário do Brasil.

depto. de responsabilidade social | tel.: (11) 3509-4563 | responsabilidadesocial@shire.com | www.shire.com.br
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INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

• Programa de previdência complementar para todos os funcionários.
• Programas de aconselhamento sobre planejamento de carreiras, de forma a auxiliar os empregados na reflexão sobre suas 

funções e na identificação de objetivos a longo prazo.
• Política e/ou procedimentos de relacionamento para responder a sugestão, apelo, esforço ou demanda de suas partes 

interessadas (cliente direto/indireto).
• 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 e de geração de resíduos sólidos.
• Serviço de atendimento a consumidores/clientes acompanhado por indicadores e com representação nos processos de 

tomada de decisão da empresa.

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Academia Takeda – treinamentos remotos e presenciais para 614 funcionários, em 45 cursos diferentes, abrangendo orientação 
de carreira, alta performance, team buildings e Practical Leadership Program.
Aterro industrial – redução de geração de resíduos na fábrica, em Jaguariúna (SP), além de gerenciamento e destinação ambien-
talmente correta de 41,4 toneladas de materiais não recicláveis e orgânicos ao ano em aterro industrial. 
Coprocessamento – destinação ambientalmente adequada de resíduos da fábrica, considerados perigosos, com envio de 196,8 
toneladas de materiais ao ano para o processo de destruição térmica, em forno de cimento, no qual o resíduo entra ou como 
matéria-prima do cimento ou como substituto energético.
Economia de energia elétrica – plano para uso inteligente do ar-condicionado, equipamentos e luzes, reduzindo em 10% o 
consumo desse recurso na empresa.
Eliminação de desperdício de gás natural – verificação detalhada do fluxo de uso de gás natural na fábrica e eliminação de des-
perdícios, diminuindo em 5% o consumo desse recurso.
Grêmio recreativo – manutenção de empresa encarregada de promover o bem-estar e a integração entre funcionários, respon-
sável pela celebração de datas comemorativas e pela organização de eventos para cerca de 500 associados.
Monitoramento de emissão de poluentes – substituição, na fábrica, de caldeira movida a óleo diesel por caldeira a gás, aquisição 
de filtros e de equipamentos para diminuir e controlar a emissão de gases poluentes.
Monitoramento de ruídos – aquisição de equipamento para controlar a emissão de ruídos na planta, de maneira a não ultrapassar 
limites permitidos, evitando desconforto para a comunidade do entorno e danos ao meio ambiente. 
Pensa – ações de comunicação e marketing (distribuição de brindes, encartes, papel bandeja) em vários departamentos da em-
presa, para informar 750 funcionários sobre a importância e a finalidade dos produtos que fabricam.
Política de Bolsas de Estudo – concessão, a funcionários, de 131 bolsas de estudo de idiomas, graduação e pós-graduação, com 
subsídio de até 50% da mensalidade.
Programa Qualidade de Vida – promoção da saúde e do bem-estar dos funcionários, por meio de oferta de programas espe-
cíficos – para tabagistas, gestantes, acompanhamento nutricional, grupo de corrida, ginástica laboral diária e coral, entre outros.
Reciclagem – gerenciamento de resíduos na fábrica, com envio de 286,8 toneladas de materiais ao ano para reciclagem. Papel, 
plástico, madeira, alumínio e metais são encaminhados a empresas que os enviam ao destino adequado conforme cada tipo.

Nome comercial no Brasil: Takeda 
Ano de início da operação no Brasil: 1954
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 921

Nome da matriz: Takeda Pharmaceutical company limited
Ano de fundação: 1781
Cidade da sede: osaka, japão
Número de funcionários no mundo: 30.000

Tratamento de efluentes – manutenção de estação própria na planta, onde são tratados os efluentes industrial e doméstico, com 
eficiência de 95%.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

Política Comercial – execução de ajustes de documentos e de sistemas já existentes e treinamentos de funcionários para garantir a 
implementação adequada dos processos e controles, propiciando não só disciplina na concessão de descontos e prazos, mas tam-
bém uma relação balanceada com parceiros comerciais e melhoria nas estratégias de trade marketing.
Redução de consumo de material auxiliar de produção – revisão de processos de trabalho, nas áreas de manufatura, restaurante, 
sanitários e vestiários, eliminando etapas desnecessárias e respectivo material descartável para executá-las, diminuindo em 8% o 
consumo de artigos descartáveis, como sacos de lixo e papéis. 

AçõES SOCIAIS

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) e em dez cidades do interior do estado, para centenas de jovens, adultos e idosos. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac).
Baobá Produções Artísticas – apoio ao desenvolvimento do espetáculo teatral Aqui do lado, comédia romântica encenada em São 
Paulo (SP) para mais de 3 mil pessoas. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac).
Brasil Esporte e Entretenimento – patrocínio a duas competições, Match Race Brasil, disputada no Rio de Janeiro (RJ), e Brasil Ma-
tch Cup, em Florianópolis (SC), que prepararam dezenas de velejadores brasileiros para representar o país em eventos internacionais 
de equipes. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.
Dell’Arte Soluções Culturais – patrocínio à Série Dell’Arte concertos internacionais e ao Circuito dança e movimento, com apre-
sentações para milhares de pessoas em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ). O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Lei Rouanet.
Doação em materiais – destinação a instituições da capital paulista: Associação Internauta, dez computadores; Associação para Crianças 
e Adolescentes com Câncer (Tucca), 200 panetones; Instituto Rogacionista, 180 brinquedos; Paróquia São João de Brito, 230 peças de 
roupa, 12 sapatos, 26 acessórios e 15 roupas de cama; Lar Feliz, de Holambra (SP), 117 peças de roupa e cem brinquedos.
Doutores da Alegria – apoio ao programa de visita de palhaços a mais de 2,5 mil crianças internadas em hospitais em Belo Horizonte 
(MG), Recife (PE) e São Paulo (SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Fumcad). 
Fundação Dorina Nowill para Cegos – patrocínio à produção e à distribuição de 28 clássicos da literatura em braille e falados (em 
formato mp3), para 66 entidades de São Paulo (SP), beneficiando cerca de 35 mil crianças e adolescentes. O investimento foi reali-
zado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
Fundação Padre Anchieta – patrocínio à produção de peças teatrais do projeto O mundo maravilhoso em que vivemos, executado ao 
longo de 2011 pela Fundação, com o intuito de conscientizar crianças quanto à importância do meio ambiente e de sua preservação 
e as formas para um novo comportamento ambiental. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.
Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna (SP) – doação de 370 uniformes dos funcionários da fábrica ao Projeto Solidariedade 
Sustentável, pelo qual alunos do curso de corte e costura do Fundo e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) trans-
formam as roupas em sacolas, bolsas, jogos americanos, aventais, colchas, móbiles e embalagens e os comercializam.
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Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna (SP) – Programa Expressão Jovem – tendo como executora a Prefeitura Municipal 
de Jaguariúna, o Programa Expressão Jovem dá apoio para que 200 estudantes dos ensinos fundamental ou médio tenham acesso a 
ações socioeducativas, acompanhamento familiar, apoio escolar, oficinas profissionalizantes e práticas esportivas. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
NCM Produções – patrocínio a 32 apresentações gratuitas do espetáculo Pelas tranças de abadia, para cerca de 16 mil jovens e 
crianças que não têm acesso a bens culturais no estado de São Paulo. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa 
de Ação Cultural (Proac). 
Núcleo Experimental do Teatro Augusta – financiamento da produção e de exibições do espetáculo Cândida, que teve mais de 
200 sessões, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, para cerca de 100 mil espectadores. O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac).
Rhadar Cultural – patrocínio à Segunda Mostra de Jazz, em São Paulo (SP), para difundir a música instrumental brasileira por meio 
de shows gratuitos, além de promover, em workshops e palestras, o encontro de alunos de música com artistas consagrados. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação Cultural (Proac). 

AçõES SOCIAIS LIGADAS AO NEGóCIO

Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn – suporte na manutenção de suas atividades de apoio e orien-
tação a pacientes.
Associação Brasileira de Portadores de DPOC – suporte na manutenção de suas atividades de apoio e orientação a pacientes.

depto. de comunicação corporativa | tel.: (11) 5188-4405 | viviane.mansi@takeda.com | www.nycomed.com.br

INDICADOR DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

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

PRáTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

Benvivere – filosofia de trabalho que coloca as pessoas no centro das ações da empresa, sejam elas do público interno ou externo. 
Além de ser uma forma de atuação ligada à cultura da companhia, reúne uma série de ações para promover um ambiente de trabalho 
agradável, produtivo e de respeito. Inclui práticas como: convênios com academias, escolas de idiomas e cursos de pós-graduação, saída 
antecipada às sextas, quick massage, ginástica laboral, mais segurança nos veículos da frota (air-bag e abs) etc.
Campanhas de estímulo à prática do voluntariado – disseminação de ações voluntárias, individuais ou coletivas, entre funcionários, 
por meio de informativos internos e comunicados, além de incentivo à prática solidária da doação.
Giovani Energie – oferta de bolsas de estudo para ensino médio e superior a filhos de funcionários com excelente desempenho 
acadêmico, a fim de contribuir com a formação e a continuidade da alta performance dos mesmos.
Programa de Gestão de Desempenho – orientado para o diálogo e para um relacionamento mais próximo e efetivo entre gestor 
e subordinado, estimula o desenvolvimento e a orientação e garante o alinhamento de objetivos entre organização e colaboradores.

PRáTICAS CORPORATIVAS LIGADAS AO SETOR

PEC Farma – programa de educação continuada à distância que capacita, para um melhor atendimento ao consumidor final, mais de 
mil balconistas, farmacêuticos, supervisores e compradores do varejo farmacêutico. Há certificação do Instituto de Desenvolvimento 
do Varejo Farmacêutico (IDVF) e premiação para os que alcançam melhor desempenho.
Práticas comerciais – adoção de política para o distribuidor com prazos de venda e de descontos bem definidos e com cotas mensais es-
tabelecidas de acordo com o histórico de demanda de cada um deles, obedecendo, assim, ao nível de estoque adequado para a operação.
Educação continuada para classe médica – criação de espaços informativos Dor e Infecção Urinária e inserção de conteúdo médico 
sobre osteoartrite no portal Medicina Atual (www.medicinaatual.com.br); atualização e manutenção dos sites Fígado Saudável (www.
figadosaudavel.com.br) e Livre da Cistite (www.livredacistite.com.br). 
Relacionamento com consumidores – mais de 10 mil atendimentos, a maioria para prestar informações sobre produtos e/ou ser-
viços; disponibilização no site de bulas em fonte ampliada e em áudio para deficientes visuais; manutenção de dois sites com dados 
úteis sobre cistite (www.livredacistite.com.br) e doenças respiratórias (www.sauderespiratoria.com.br).
Relacionamento com públicos interno e externo – distribuição do Value report 2009, com valores da empresa e resultados finan-
ceiros globais; uso de Fact book para guiar as respostas a clientes diretos e indiretos, além da divulgação à imprensa de opiniões e 
posições sobre diversos temas na área da saúde.
Saúde Respiratória – ações de conscientização de pacientes, classe médica e população em geral sobre o tema, divulgação do site (www.
sauderespiratoria.com.br) e distribuição de cartilhas informativas por representantes de vendas. Compra de créditos de carbono referentes 
à emissão da força de vendas em 2010 por meio do plantio de 1.644 árvores; uso de materiais da campanha reciclados e oxibiodegradáveis.

Nome comercial no Brasil: zambon
Ano de início da operação no Brasil: 1958
Sede no Brasil: são Paulo (sP)
Número de funcionários no Brasil: 229

Nome da matriz: zambon
Ano de fundação: 1906
Cidade da sede: Milão, itália
Número de funcionários no mundo: 2.400
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AçõES SOCIAIS

Campanha do Agasalho – arrecadação e doação, pela equipe de funcionários voluntários de São Paulo (SP), de agasalhos e cober-
tores para a Turma da Sopa, que apoia moradores de rua na capital paulista.  
Doação em materiais – destinação, pela empresa, de computadores e monitores ao Lar São Tiago, instituição de Itapecerica da Serra (SP) 
que abriga cerca de 50 crianças e adolescentes. As máquinas foram empregadas no desenvolvimento de programas educativos e didáticos. 
Doação em materiais – destinação, pela equipe de funcionários voluntários de Goiânia (GO), de lanches e brinquedos para 61 
crianças cuidadas pelo orfanato Lar Pai Joaquim. 
Doação em materiais – destinação, pela equipe de funcionários voluntários do Rio de Janeiro (RJ), de roupas, materiais de higiene, 
cobertores, roupas de cama e mantimentos, além de montante em dinheiro, para dezenas de vítimas de enchente em Niterói (RJ).
Doação em materiais – destinação, pela equipe de funcionários voluntários de São Paulo (SP), de brinquedos para dezenas de 
crianças da Creche Lar Batista.

AçãO SOCIAL LIGADA AO NEGóCIO

Associação Brasileira de Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – contribuição mensal para manutenção 
da entidade que beneficia centenas de pacientes no estado de São Paulo por meio de informação e acesso a tratamento.
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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 Luís Pedroso

Projeto gráfico 
Raquel Matsushita

Diagramação
Juliana Freitas | Entrelinha Design
www.entrelinha.art.br

Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
R. Verbo Divino, 1.488 conj. 7A. São Paulo SP 04719-904
Pabx: (11) 5180-3499  Fax: (11) 5183-4247 www.interfarma.org.br

www.youtube/inovacaoesaude www.facebook/inovacaoesaude www.twitter.com/inovacaoesaude
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