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Apresentação
Num ano marcado por manifestações populares 
em prol de um país mais justo e sustentável, a 
Interfarma reafirma sua transparência, ao publicar 
a terceira edição do Relatório Interfarma de 
Responsabilidade Socioambiental. Este documento 
traz um diferencial importante em relação aos dos 
anos anteriores: é bianual e reúne as boas práticas 
de 30 associadas em 2011 e 2012, dentro e fora da 
cadeia de negócios, em todo o território nacional.

Desta forma, diminuiu-se o tempo entre a efetiva 
execução das atividades e o amplo conhecimento 
público delas pela nação. E uma vez que as duas 
primeiras edições do relatório cobriram os anos 
de 2009 e 2010, respectivamente, completa-se, 
agora, um espectro de quatro anos de mapeamento 
consecutivo. Essa periodicidade demonstra o 
fortalecimento da Comissão de Responsabilidade 
Social da Interfarma, empenhada em ampliar 
a quantidade de ações nessa área e em lhes 
garantir solidez e abrangência. Tanto que só 
em 2012 somaram-se mais de 700 práticas de 
responsabilidade socioambiental e de filantropia.

As iniciativas de investimento social voltadas para 
a comunidade externa beneficiaram diretamente 
mais de 3,3 milhões de brasileiros. E nosso corpo 
funcional, comprometido e engajado, já ultrapassa 
30 mil trabalhadores contratados em todo o país, 
além de outros milhares de prestadores de serviços.

Nas páginas que se seguem, gráficos e tabelas 
revelam que os números de 2012 são superiores 
aos apurados anteriormente. Descritivos das 
práticas e projetos permitem constatar também 
o apuro qualitativo, uma vez que respeito, 
ética, inovação e cuidado com o meio ambiente 
permeiam todas as frentes negociais.

Com muito orgulho, anunciamos outra novidade: 
a criação de um projeto social conjunto das 
associadas que, ainda em 2013, deverá beneficiar 
crianças e jovens com educação e saúde, em mais 
um claro sinal do avanço das indústrias.

E isso tudo acontece ao mesmo tempo em que 
estabelecemos contato direto com o governo 
para consolidar a execução de políticas 
públicas de saúde; atuamos ao lado de todos os 
profissionais de saúde e de associações médicas 
no cumprimento de seus desafios diários; 
amparamos, com respeito e dedicação, os pedidos 
de associações que representam milhões de 
pacientes; e nos fazemos presentes no dia a dia 
de consumidores, oferecendo-lhes bem-estar e 
soluções para os desafios que se apresentam.

Tenha uma boa leitura!
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Theo van der Loo  Antônio Britto
Presidente do Conselho Diretor Presidente executivo
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A Interfarma 
no mercado 
farmacêutico
 A Associação da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa (Interfarma) representa empresas e 
pesquisadores, nacionais ou estrangeiros, que 
promovem e incentivam o desenvolvimento da 
indústria de pesquisa científica e tecnológica 
no Brasil voltada para a produção de insumos 
farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos e 
produtos para a saúde. 

Fundada em 1990, a Interfarma congrega 
atualmente 51 empresas associadas: Abbott, 
AbbVie, Actelion, Aegerion, Alexion, Allergan, 
Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bagó, Baxter, 
Bayer, Besins, Biogen Idec, BioMarin, Biominas, 
Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Celgene, Chiesi, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, 
Ferring, Galderma, GE Healthcare, Genzyme, 
GlaxoSmithKline, Grünenthal, Ipsen, Isdin, 
Janssen, Leo-Pharma, Lundbeck, Merck, 
Mundipharma, MSD, Nanocore, Novartis, Novo 
Nordisk, Pfizer, Pharmapraxis, Pierre Fabre, 
Reckitt Benckiser, Roche, Sanofi, Servier, Shire, 
Stiefel, Takeda, Theraskin e Zambon.

Hoje, essas companhias são responsáveis 
pela venda, no canal farmácia, de 80% dos 
medicamentos de referência do mercado brasileiro 

e também por 36% dos genéricos produzidos por 
empresas que passaram a ser controladas pelos 
laboratórios associados. Além disso, respondem 
por 46% da produção dos medicamentos 
isentos de prescrição (MIPs) no país e por 54% 
dos medicamentos tarjados, que por sua vez 
representam 52% do mercado de varejo. Esses 
números são parte de um expressivo mercado 
estimado em R$ 35,06 bilhões de faturamento do 
varejo farmacêutico em 2012. 

O fato importante a ser considerado é que o 
Brasil vem crescendo no mercado mundial de 
medicamentos, de acordo com a consultoria IMS 
Health. Em 2003, o país estava em décimo lugar 
no ranking mundial. Em 2011, passou para a sexta 
posição e a estimativa é que chegue, em 2016, na 
quarta posição, em um mercado mundial já tendo 
atingido US$ 1,1 trilhão em faturamento.

Pesquisa e desenvolvimento

A indústria farmacêutica é movida a inovação. 
Trata-se de um segmento que investe em pesquisa 
e desenvolvimento de produtos mais do que 
a média dos principais setores da economia 
mundial. Altos investimentos são feitos na busca 
permanente de uma nova molécula, algo em torno 
de U$ 1 bilhão. Dentro dos laboratórios, equipes 
altamente qualificadas de cientistas empreendem 
consideráveis esforços em pesquisa e, para se 
obter um novo composto, muitas vezes, é preciso 
descartar outros 10 mil ao longo do processo. 
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Com o acelerado crescimento do mercado 
farmacêutico brasileiro era de se esperar que os 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
crescessem no mesmo ritmo. Entretanto, o 
Brasil lida com problemas estruturais, que se 
colocam como barreiras quase intransponíveis 
para a expansão do mercado: um sistema 
regulatório burocrático, longos processos para 
aprovação de estudos clínicos e registro de novos 
medicamentos que geram insegurança e inibem 
os investimentos.

A estrutura complexa a ser enfrentada para 
a realização de testes clínicos em território 
nacional, por exemplo, dá a medida dessa 
problemática. Quando esses testes contam com 
participação estrangeira, precisam ser aprovados 
nos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), 
na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep) e na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Se o estudo for conduzido 
sem a participação estrangeira, passa apenas pela 
Anvisa e pelos CEPs. Processos e tratamentos 
diferenciados geram demora na aprovação dos 
protocolos e, consequentemente, perdem-se 
oportunidades valiosas.

Pesquisa recente da Interfarma com 15 associadas 
demonstrou que essas empresas deixaram de 
conduzir 12 estudos clínicos em 2012 e correm o 
risco de ter de abrir mão de mais de 40 em 2013. 
Situações assim levam o Brasil a ter uma tímida 
participação em estudos clínicos. Enquanto no 
resto do mundo investe-se cerca de US$ 40 bilhões 
nessa frente, no Brasil, a pesquisa clínica representa 
algo em torno de US$ 139 milhões por ano.

Além de possuirmos um sistema regulatório 
engessado, outros fatores contribuem para 
tornar o mercado ainda mais complexo. A carga 
tributária dos medicamentos comercializados no 
país é de 33,9% – uma das mais altas do mundo 
e cerca de três vezes maior que a média global. 
Em países como Portugal, Suíça e Holanda, os 
medicamentos são tributados em, no máximo, 
10%. No caso do Reino Unido e Canadá, as 
alíquotas de impostos sobre medicamentos 
chegam a zero.

10 |
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Diálogo permanente

Desde que foi fundada, a Interfarma tem 
promovido a interação e o estreitamento 
das relações das associadas com os diversos 
agentes, sobretudo autoridades de saúde, a 
fim de discutir temas que visem à melhoria do 
sistema de saúde e ao bem-estar dos pacientes 
brasileiros. Além disso, desenvolve projetos e 
ações no sentido de promover um ambiente 
seguro, estável e propício para os investimentos 
por meio de um amplo debate sobre temas de 
interesse da sociedade como a própria pesquisa 
clínica, o sistema regulatório, o acesso à saúde 
e seu financiamento, a biotecnologia, a ética e o 
combate à informalidade.

A ética nas relações com os stakeholders é a 
base dos princípios defendidos pela Interfarma, 
preconizados em seu Código de Conduta (veja 
mais informações na página 30). O documento 
orienta as indústrias a cumprir, com rigor e 
de maneira transparente, os compromissos 
assumidos perante a sociedade. Ao revisá-lo, 
em julho de 2012, a Interfarma assinou com a 
Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC) um inédito 
acordo de boas práticas no relacionamento 
entre as indústrias farmacêuticas de pesquisa e a 
classe médica. 

A Interfarma considera que tal fato histórico 
representa uma das mais importantes 
contribuições de nossa entidade para que 
pacientes, médicos, autoridades e profissionais 
transformem o espaço da saúde pública em valores 
intangíveis de transparência, respeito à lei e à ética. 
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Introdução
No fim de 2009, com a formação da Comissão 
de Responsabilidade Social da Interfarma, surgiu 
a ideia de criar um relatório socioambiental das 
indústrias farmacêuticas associadas à entidade.

Consequentemente, impôs-se a necessidade 
de chegar, logo de início, a um entendimento 
conceitual conjunto, de maneira a colocar as 
companhias, de nacionalidades distintas, portes 
variados e modelos de gestão diversos, sob um 
mesmo padrão de captação de informações quanto 
às iniciativas que elas desenvolvem no Brasil.

Para tanto, foram empenhados meses de trabalho. 
O resultado, apresentado em 2011, trazia dados 
compilados de 2009. A experiência se repetiu, e 
no primeiro semestre de 2012 saía a nova edição, 
do ano-base 2010.

A consolidação dos processos de apuração 
de dados, o amadurecimento dos debates 
da Comissão e as trocas de experiências em 
reuniões mensais presenciais na Interfarma 
lançaram um novo desafio: a terceira edição 
do Relatório Interfarma de Responsabilidade 
Socioambiental deveria expor as ações do ano 
imediatamente anterior.

As associadas resolveram, então, inserir dados 
de 2011 e de 2012 simultaneamente no sistema 
eletrônico que coleta as informações para a 
construção da publicação, diminuindo-se, assim, 
o tempo entre a realização de iniciativas e a 
apresentação pública delas à sociedade.

Além de transparência, a Comissão busca 
resultados concretos. E, com um relatório mais 
imediato, pretende-se ajustar foco e corrigir rotas 
mais rapidamente, para que sejam obtidos efeitos 
cada vez mais representativos. Assim, o ano-base 
deste documento é 2012, com um resumo do 
ocorrido em 2011.

Mais participantes

Como nos anos anteriores, estão expressas, ao 
longo das próximas páginas, práticas, projetos 
e programas que envolveram o trato com o 
corpo funcional, toda a cadeia produtiva – 
incluindo nuances específicas da área de atuação 
da indústria farmacêutica – e benefícios à 
comunidade externa em ações de filantropia.

A amostra atual conta com 30 participantes, uma 
indústria a mais do que nos dois anos anteriores. 
Entretanto, houve pequena variação: uma 
das participantes presente nas duas primeiras 
edições não aderiu a essa terceira. Porém 
Alexion e Allergan entraram para as estatísticas. 
Como se trata de companhias distintas, 
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naturalmente houve mudanças no escopo de 
resultados, os quais, na medida do possível, estão 
contextualizados ao longo do trabalho.

Em suma, entre as 51 indústrias associadas 
atualmente à Interfarma, aderiram ao presente 
relatório as seguintes: Abbott, Actelion, Alexion, 
Allergan, Astellas, AstraZeneca, Bagó, Bayer, 
Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, Bristol-
Meyers Squibb, Chiesi, Daiichi Sankyo, Eli 
Lilly, Ferring, GE Healthcare, Genzyme, 
GlaxoSmithKline, Lundbeck, Merck, MSD, 
Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi, 
Servier, Shire, Takeda e Zambon.

Sobre metodologia

Do ponto de vista conceitual, a publicação continua 
a adotar o entendimento de responsabilidade 
socioambiental empresarial1 (RSE) do Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, os 
indicadores setoriais FarmaSustentável, elaborados 
por especialistas reunidos pelo Grupo dos 
Profissionais Executivos do Mercado Farmacêutico 
(Grupemef)2, e a concepção de Investimento Social3 

preconizada pelo Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (GIFE).

Inicialmente, há um breve capítulo dedicado 
aos dados mais relevantes de 2011, seguido 
de destaques daquele ano, apontados pelas 
indústrias. Na sequência, encontram-se, 
separadamente, as informações de 2012, sobre 
responsabilidade socioambiental, indicadores 
FarmaSustentável (específicos do campo 
farmacêutico) e atuação social. Práticas, 
programas e projetos mais importantes foram 
escolhidos pelas integrantes e ganharam 
explicativos sobre modo operacional e/ou 
resultados obtidos.

Registraram-se 714 ações correntes no ano de 
2012, sendo 250 relativas a RSE, 176 a indicadores 
setoriais e outras 288 referentes a investimento 
social. O levantamento ocorreu por método 
declaratório (não auditado), em formulários 
padronizados, criados especificamente para 
essa pesquisa. No início de cada capítulo estão 
apresentadas compilações atuais em relação aos 
cenários de anos anteriores. De maneira geral, foi 
registrado maior volume de atividades em todas 
as esferas pesquisadas.

1. “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 esta-
belecimento 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: <www1.ethos.org.br/
EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>. Data de acesso: 30 jul. 2013.
2. Disponível em: <www.farmasustentavel.com.br>. Data de acesso: 30 jul. 2013.
3. “Repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse 
público. Incluem-se neste universo as ações sociais protagonizadas por empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por 
famílias, comunidades ou indivíduos [...] pode ser alavancado por meio de incentivos fiscais concedidos pelo poder público e também pela alocação 
de recursos não financeiros e intangíveis.” Disponível em: <www.gife.org.br/ogife_investimento_social_privado.asp>. Data de acesso: 30 jul. 2013.
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Em paralelo, a Comissão começou a construir 
um projeto social conjunto, envolvendo as áreas 
de saúde e educação – prevalentes nas pesquisas 
anuais, as quais também apuram os principais 
temas das atividades filantrópicas.

Em 2013, as associadas Interfarma dão início ao 
projeto denominado “Geral na Saúde”, que conta 
com crianças e adolescentes, de comunidades 
da zona sul da capital paulista e de hospitais 
de diferentes regiões da cidade. Em um blog 
personalizado, os participantes poderão escrever 
sobre temas ligados à saúde, criando debates 
e socializando o conhecimento adquirido a 

respeito de uso racional de medicamentos 
e logística reversa, entre outros temas. Ao 
estimular o potencial da criança e do adolescente 
como comunicadores e agentes de mudanças, 
o programa objetiva ampliar atitudes de 
autocuidado na família e na comunidade.

A construção de um projeto social coletivo e 
a realização da terceira edição consecutiva do 
Relatório mostram um claro amadurecimento da 
cidadania corporativa desse grupo de companhias 
com o passar dos anos.
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2011 
Resumo
As 30 indústrias que aderiram a esse 
relatório possuem 51 plantas, sediadas em 31 
municípios, em sete estados do Brasil: Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Todas são multinacionais: dez norte-americanas, 
quatro suíças, três alemãs e três japonesas. 
Dinamarca, França e Itália contam duas 
representantes cada; Argentina e Inglaterra, 
uma matriz cada. Duas companhias têm dupla 
nacionalidade: uma é anglo-americana  
e outra, anglo-sueca.

Perguntas específicas de cada fase do questionário 
on-line possuíam campos para o registro 
da atuação socioambiental em 2011. Aos 
responsáveis pelo preenchimento solicitou-se, 
ainda, que destacassem situações relevantes 
naquele ano. Muitos optaram por elencar apenas 
resultados de 2012, dando ênfase a práticas 
corporativas e a ações de cunho filantrópico nos 
capítulos que se sucedem.

Responsabilidade 
Socioambiental Empresarial

Por cumprir diretrizes internacionais, a maioria 
das farmacêuticas multinacionais não publica 
relatórios de responsabilidade socioambiental ou 
de sustentabilidade em outros países que não os 
de suas matrizes. Entretanto, há anos, empresas 
como Chiesi, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, 
Merck, MSD e Roche já publicavam relatórios 
no Brasil. E, a partir de 2011, Sanofi e Takeda 
passaram a produzir relatórios específicos das 
atividades locais.

País de origem Empresas

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

Suíça Actelion, Ferring, Novartis, Roche

Alemanha Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck

Japão Astellas, Daiichi Sankyo, Takeda

Dinamarca Lundbeck, Novo Nordisk

França Sanofi, Servier

Itália  Chiesi, Zambon

Argentina Bagó

Inglaterra GlaxoSmithKline

Inglaterra  Shire 
e Estados Unidos 

Inglaterra e Suécia AstraZeneca

Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013  | 17
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Em 2011, aproximadamente 15% dos 
funcionários contabilizados no Brasil estavam 
com mais de 45 anos de idade, e as mulheres 
ocupavam 35% das vagas. Ambos os resultados 
são um pouco inferiores em relação aos apurados 
na amostra de 2010, mas é preciso salientar que 
a diferença de companhias participantes de um 
relatório para outro pode explicar as mudanças 
de perfil. Note-se que os dois quesitos ficaram 
idênticos em 2012 (veja página 35).

Em 27 empresas (90%), todos os funcionários 
podiam contar com um programa de 
previdência complementar em 2011. Em 21 
delas (70%) havia programas de aconselhamento 
sobre planejamento de carreiras. Esses 
resultados também são diferentes dos de 2010, 
nos quais o conjunto de empresas era distinto, 
e sofreram mudanças também em 2012 (veja 
página 35).

Destaques

A seguir estão relatadas ações referentes ao corpo 
funcional e a cuidados com o meio ambiente, 
que sobressaíram em 2011, conforme lista das 
próprias participantes.

A Actelion constatou um aumento significativo 
na adesão de funcionários e seus familiares ao 
Programa Actividade. Composto por campanhas 
de conscientização ambiental, difusão de 
dicas de saúde e práticas de atividades físicas, 
é gerenciado por uma empresa especializada. 
Entre os resultados concretos, houve reduções no 
percentual de gordura, índice de massa corporal 
(IMC) e peso total dos participantes.

O Programa Querer Bem sua Vida, da Allergan, 
foi laureado com o Prêmio de Excelência da 
Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
(ABVQ) e, pela quarta vez, no Prêmio Excelência 
em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma). Abrange 
campanhas, avaliações e acompanhamentos 
para os colaboradores, reduzindo índice de 
sinistralidade da assistência médica e turn-over, 
entre outras boas consequências.
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Na AstraZeneca, o Programa Viva Vida, criado 
em 2010, apresentou resultados qualitativos 
em 2011. O comparativo do perfil dos que 
a ele aderiram indicou que fisioterapia, 
RPG, acupuntura, campanha de vacinação 
e assessoria esportiva surtiram impactos 
positivos importantes.

Na Bayer, o Conte Comigo tinha uma equipe 
de especialistas credenciados para atender aos 
colaboradores, incluindo psicólogos, psiquiatras, 
assistentes sociais, psicopedagogos, advogados 
e analistas financeiros. Uma empresa parceira 
garantiu atendimento e confidencialidade total 24 
horas por dia.

A Boehringer Ingelheim manteve o Geração 
B.I., com desenvolvimento de competências 
comportamentais e técnicas, de forma que 
todas as vagas de analista júnior de 2011 foram 
preenchidas com a efetivação de estagiários 
da companhia. Em parceria com a ONG 
Ashoka, esses jovens funcionários também 
receberam um estímulo para elaborar projetos de 
responsabilidade socioambiental aplicáveis em 
organizações sociais.

Ao longo do ano, todas as áreas da Daiichi 
Sankyo participaram do processo de obtenção 
da certificação ISO 14.001. Como resultado, 
instituiu-se na filial brasileira um sistema de 
gestão ambiental diretamente comprometido 
com a redução da geração de resíduos sólidos e 
efluentes e do consumo de água e energia.

Na GE, a novidade ficou por conta do programa 
de âmbito mundial HealhtAhead. Seu propósito 
é o de criar uma cultura de saúde entre os 
funcionários e suas famílias. Entre outras ações, 
engloba: incentivo à atividade física, orientação 
para cessação do tabagismo, aconselhamento 
nutricional, controle do estresse e dicas de 
qualidade de vida.

A Merck inseriu no Programa de Qualidade de 
Vida o evento Sipat & Sustentabilidade, atingindo 
os colaboradores de Barueri (SP), Cotia (SP), São 
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), com palestras, 
distribuição de materiais informativos de saúde, 
exibição de vídeos e reforço sobre a importância 
dos equipamentos de proteção individual, entre 
outras ações.

A Novartis reforçou o uso inteligente da água, 
com o monitoramento e a eliminação de 
vazamentos, ajustes nas vazões das torneiras 
dos banheiros e das descargas, reparos em 
tubulações e sistema de acompanhamento 
diário. Paralelamente, um forte programa de 
comunicação interna voltado aos funcionários 
reforçou a importância da preservação desse 
recurso. As duas frentes somadas resultaram em 
redução de 10% do consumo de água. Resultados 
favoráveis semelhantes foram obtidos com ações 
focadas no consumo de energia elétrica, geração 
de resíduos e emissão direta de CO2.
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A Novo Nordisk criou um evento bimensal, 
chamado Novo Health Futebol Clube. A empresa 
aluga uma quadra e estimula a prática esportiva 
por times masculinos e femininos, formados 
por funcionários do escritório e força de vendas. 
Em outra frente, a indústria ampliou o canal 
que recebe denúncias anônimas a respeito de 
desvios de conduta, podendo ser utilizado 
por funcionários, fornecedores, contratantes, 
parceiros, pacientes e prestadores de serviços.

A Pfizer iniciou na capital paulista a implantação 
do Centro de Saúde Pfizer Saudável, que 
disponibiliza semanalmente profissionais 
de diferentes especialidades médicas para 
consultas pelos funcionários. As opções de 
tratamento, antes restritas a medicamentos de 
administração via oral, também se estendem para 
os administrados via endovenosa. Além disso, 
oferece a coleta de exames laboratoriais.

A Roche realizou o Projeto de Educação 
Ambiental, pelo qual todos os colaboradores 
da divisão industrial farmacêutica, na cidade 
do Rio de Janeiro, cursaram de forma virtual o 
treinamento em educação ambiental. O conteúdo 
era voltado para processos das operações da 
companhia, como ISO 14.000, reciclagem, 
coleta seletiva e consumo energético. A fábrica é 
considerada um centro de excelência global do 
grupo Roche.

Na Sanofi, o Programa de Sustentabilidade 
Ambiental, aplicado na fábrica de Suzano 
(SP), ampliou a participação dos funcionários, 
aumentou a eficiência produtiva e melhorou 
o desempenho de equipamentos. Entre os 
principais resultados de 2011 em relação a 2010 
ocorreu a redução de 11% no consumo de água, 
de 16% no consumo de energia elétrica, de 2% na 
geração de resíduos sólidos e de 3% nas emissões 
diretas de CO2.

A Takeda inovou no sistema de treinamento 
de suas equipes: no lugar dos usuais desafios 
esportivos, a proposta do chamado Team 
Building Social foi formar lideranças para 
melhorar a qualidade de vida de crianças e 
jovens do Abrigo Lar Feliz, em Jaguariúna (SP). 
O formato – absorvido por toda a empresa – 
pressupõe o desenvolvimento de competências 
e de habilidades de times ao planejarem e 
executarem atividades para auxiliar entidades sem 
fins lucrativos.

A Zambon formou e treinou o Comitê de 
Responsabilidade Social. Doze colaboradores 
voluntários, de todas as áreas e cargos da empresa, 
receberam instruções de uma consultoria 
externa e elaboraram a missão, os objetivos e a 
política de investimento social da companhia 
no Brasil. A partir daí foram estabelecidas as 
ações filantrópicas e de responsabilidade social, 
posteriormente conduzidas por esse grupo e 
apoiadas pela organização em 2012.
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Indicadores setoriais 
FarmaSustentável

Destaques

Algumas empresas relataram medidas específicas 
ligadas à cadeia de negócios e implantadas ao 
longo de 2011.

A Boehringer Ingelheim criou uma plataforma 
educacional modular, que envolveu capacitação 
de profissionais de saúde, conscientização 
da população em geral e aprimoramento de 
infraestrutura de atendimento a pacientes com 
acidente vascular cerebral ou infarto agudo do 
miocárdio. De sua criação, em 2011 até 2012, a 
iniciativa contabilizou 8 mil atingidos no país.

A Daiichi Sankyo iniciou parceria com o Centro 
de Assistência Toxicológica (Ceatox) do Hospital 
das Clínicas da USP, em São Paulo (SP). O 
centro passou a responder dúvidas sobre os 
medicamentos da companhia, 24 horas por dia, 
todos os dias do ano, por meio do SAC, caixa 
postal e 0800 da Daiichi. Com isso, foi possível 
melhorar o controle sobre reações adversas de seus 
medicamentos. A experiência também aprimorou 
a qualidade do atendimento ao consumidor.

O Programa de Melhoramento Continuado em 
Logística, da Genzyme, estabeleceu renovação 
das caixas de transporte retornáveis para 
envio de perecíveis, novo layout das salas de 
armazenamento de não perecíveis, uso de 
empilhadeira a gás para carga e descarga, 
utilização de contêiner com sistema de 
refrigeração autônomo e redução de variação de 
temperatura no transporte de medicamentos. O 
objetivo foi aprimorar processos para manter a 
qualidade dos produtos até o cliente final.

A Novartis, em parceria com a Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos (Abto), 
incrementou o programa de esclarecimento 
e de desmistificação da doação de órgãos e 
tecidos no Brasil. Foram registrados resultados 
significativos no cenário de transplantes no 
país. Ao mesmo tempo, a companhia ajudou a 
promover capacitações em centros de apoio ao 
gerenciamento logístico do processo  
de captação de órgãos.
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A Sanofi instituiu o Steering Committee de 
Responsabilidade Social Corporativa, composto 
por 20 executivos com poder de decisão, que 
passaram a se reunir com regularidade com os 
seguintes objetivos: disseminar internamente 
a cultura de responsabilidade social de forma 
estratégica, apoiar os comitês de gestão de 
sustentabilidade no sentido de estruturar e 
implementar seus planos de ação, elaborar 
plano estratégico anual e definir estratégias de 
comunicação interna e externa.

A Takeda estabeleceu um sistema de descarte 
de medicamentos vencidos na planta de 
Jaguariúna (SP). Produtos sólidos e líquidos são 
encaminhados para coletores específicos, situados 
no ambulatório da companhia. Os medicamentos 
seguem para uma empresa especializada em 
soluções ambientais. As embalagens, para 
outra empresa, que lida com sucatas. Foram 
arrecadados mensalmente, em média, 3,5 quilos 
desses materiais.

Investimento Social

As 30 participantes desse relatório investiram em 
ações filantrópicas pelo menos R$ 40,2 milhões 
em 2011. O montante é um pouco superior aos 
R$ 39,9 milhões de 2010. Cabe ressaltar que uma 
das maiores investidoras do relatório anterior não 
entrou na pesquisa. Além disso, sete companhias 
(20% da amostra), que executaram ações sociais 
ao longo daquele ano, não declararam o quanto 
aportaram.

Como em 2010, 11 indústrias (37%) se valeram 
de mecanismos de incentivo fiscal para apoiar 
projetos e programas, tais como Lei Rouanet, do 
Esporte e a que se refere ao Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (Fumcad).

O total de direcionamento de impostos ficou 
em torno de R$ 10,2 milhões, menor, portanto, 
do que os R$ 11,5 milhões do ano anterior. Cinco 
companhias captaram cerca de R$ 2 milhões 
de suas matrizes para projetos realizados no 
Brasil, número também inferior aos mais de R$ 3 
milhões do levantamento anterior. Depreende-se 
desses dois dados que aumentou o valor total de 
caixa investido pelas indústrias de um ano para 
outro (veja mais comparativos na página 57).
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Destaques

As participantes do relatório colocaram em 
evidência alguns projetos filantrópicos realizados 
ao longo de 2011, que mereceram menção especial.

A Allergan iniciou a Ação Global, que abriu as 
portas da empresa para atender à comunidade 
externa, oferecendo serviços úteis e informações 
relevantes para o dia a dia. Houve exames 
gratuitos, orientações sobre saúde e meio 
ambiente, aferição de pressão arterial e cálculo 
de índice de massa corporal. Foram beneficiadas 
560 pessoas, incluindo vizinhos da planta de 
Guarulhos (SP) e familiares de funcionários.

A Astellas reformou o piso do refeitório do 
Centro de Apoio à Criança com Câncer – 
Cândida Bermejo Camargo (CACCC–CBC), 
localizado na capital paulista. Também doou 
eletrodomésticos, itens da linha branca 
e utensílios para a cozinha, em almoço 
comemorativo. Na Páscoa e no Natal, foram 
feitas visitas às crianças, com entrega de ovos de 
chocolate, kits com roupas, calçados e brinquedos 
doados pelos colaboradores.

No Encontro com a Autoestima, realizado pela 
AstraZeneca, em parceria com o Instituto Lado 
a Lado, 854 pacientes com câncer de mama, 
de diferentes cidades do Brasil, receberam 
informações e acolhimento para enfrentar o 
tratamento de forma positiva. A ação teve boa 
repercussão, inclusive entre médicos, dado 

Mais empresas estimulam  
o voluntariado

Três associadas Interfarma estruturaram 
programas de incentivo ao voluntariado 
corporativo em 2011: Abbott, Biogen Idec 
e Takeda. Tal movimentação já sinalizava 
a tendência de aumento desse tipo de 
iniciativa no grupo, que culminou com 
o dobro de efetivo voluntário no ano 
de 2012, em relação a 2010 (veja mais 
informações na página 60).

A Biogen Idec implantou no Brasil a 
iniciativa global chamada Care Deeply 
Volunteer Day, pela qual colaboradores 
e seus familiares dedicaram um dia a 
projetos e/ou instituições sociais pré-
selecionados, beneficiando jovens, 
adultos e idosos.

Na Takeda, foram criados comitês 
internos de planejamento e avaliação 
de iniciativas. A força de vendas, por 
exemplo, reuniu 290 colaboradores em 
15 municípios, os quais promoveram 
ações filantrópicas nas áreas de 
desenvolvimento comunitário e saúde, 
em prol de mais de 1.300 pessoas.
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que muitas clínicas e hospitais impactados 
não desenvolviam atividades que visam ao 
reestabelecimento emocional nessas situações.

A Boehringer Ingelheim apoiou a Changemakers, 
da ONG Ashoka. Trata-se de uma comunidade 
global on-line, que incentiva jovens nos 
seus papéis de agentes de mudanças em 
suas comunidades por meio da inspiração, 
orientação e colaboração. O projeto premiou três 
empreendedores sociais no mundo todo, sendo 
que um dos ganhadores foi brasileiro.

A Ação Comunitária Merck bateu dois 
recordes: 105 voluntários trabalhando e 2.878 
atendimentos, além de 2 mil refeições servidas. O 
trabalho consiste em oficinas gratuitas e prestação 
de serviços nas áreas de saúde, arte, cultura e 
cidadania para população de baixa renda, do 
entorno da planta, em Jacarepaguá, na capital 
fluminense. O evento ocorre uma vez por ano e 
tem como sede a Escola Municipal Vitor Meireles.

Ao completar uma década em 2011, o Vizinho 
Legal, da Roche, passou por pesquisas, que 
coletaram índices de sucesso expressivos. Um 
grupo experimental, composto por jovens 
participantes, apresentou bom ou ótimo 
desenvolvimento nos testes em comparação a 
um grupo de controle do bairro paulistano do 
Jaguaré. As escolas parceiras relataram avanços 
na estrutura pedagógica e no relacionamento com 
alunos e famílias. Em função da longa parceria, a 
Unidade Básica de Saúde local também melhorou 
a eficácia de sua atuação.

Ações sociais ligadas ao negócio

A Abbott realizou uma caminhada, em parceria 
com a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa 
(ABCD), para ampliar o conhecimento 
da população sobre doenças inflamatórias 
intestinais, como a doença de Crohn. No mesmo 
ano, a indústria planejou a criação de um site 
(www.sincrohnia.com.br) sobre esse mal não 
contagioso – que altera as defesas do organismo, 
desencadeando um processo inflamatório no tubo 
digestivo – e que foi ao ar em 2012.

Pelo terceiro ano, a Semana Bayer da Mulher 
aconteceu em março, quando o Departamento de 
Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), com apoio da Bayer, ofereceu medição 
de níveis de glicemia, cálculo do índice de massa 
corpórea, aferição da pressão, entre outros exames 
gratuitos. As pacientes também receberam material 
informativo sobre saúde feminina.

A Daiichi Sankyo consolidou parceria com a 
Associação Amigos do Coração (AAC), que já 
existia havia dois anos, com mais envolvimento 
dos colaboradores da companhia. A instituição 
atua em prol da qualidade de vida de milhares 
de pacientes com cardiopatias, internados no 
Instituto do Coração (Incor), de São Paulo (SP), 
e atendidos pelo SUS. O aporte financeiro supriu 
despesas, sobretudo de transporte, no trabalho de 
melhoria do ambiente hospitalar.
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A Genzyme colaborou com as atividades do Dia 
Mundial das Doenças Raras, organizadas pelo 
Grupo de Estudos de Doenças Raras (GEDR) 
e pela Associação dos Familiares, Amigos e 
Portadores de Doenças Graves (Afag). Em 
2011, o movimento contribuiu para inclusão 
da data no calendário oficial anual da cidade 
de São Paulo e consequente apoio da prefeitura 
na conscientização da população. O evento 
contou, ainda, com participação voluntária de 
funcionários da indústria.

Pelo quarto ano consecutivo, a Novartis 
contribuiu com o Instituto da Mama do Rio 
Grande do Sul (Imama) e com a Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde Mama (Femama), para a realização da 
Caminhada das Vitoriosas, em Porto Alegre (RS) 
e no Rio de Janeiro (RJ). O evento mobilizou e 
alertou a população e a mídia para a importância 
do diagnóstico precoce desse tipo de câncer.

A Shire começou a investir em projeto executado 
pela Associação Piauiense de Fabry (APF), na 
cidade de Curimatá (PI). O objetivo era estruturar 
a sede da ONG e um centro social, de maneira a 
abrigar oficinas de artesanato local, para geração 
de renda e formação profissional. Graças a uma 
parceria público-privada, também foi possível 
equipar um centro de infusão voltado para os 
pacientes de Fabry dessa região.

A Shire promoveu ainda um workshop formativo 
para 13 associações que representam pacientes no 
país. Especialistas convidados apresentaram a elas 
aspectos legais do Terceiro Setor e conteúdos que 
permitem ampliar a capacidade das mesmas na 
arrecadação de recursos financeiros.
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2012 
Responsabilidade 
Socioambiental 
Empresarial

Considerações gerais

Ao todo, as 30 participantes desse relatório 
apresentaram 250 ações em Responsabilidade 
Socioambiental em 2012, cerca de 16% além 
do apurado em 2010. Tais iniciativas foram 
separadas em 111 (44%) referentes a meio 
ambiente e a relacionamento com stakeholders 
e outras 139 (56%) relativas ao corpo funcional 
(veja a partir da página 34).

Sobre o tema ambiental, o questionamento 
cobria quatro metas específicas. A redução da 
geração de resíduos sólidos foi apontada por 
17 companhias (57%), enquanto a diminuição 
do consumo de água, por 19 (63%). A redução 
da emissão de gás carbônico e de outros gases 
causadores do efeito estufa estava monitorada 
em 14 participantes (47%), e o aumento da 
eficiência energética, em 12 companhias (40%). 
O uso sustentável da água e o controle de gases 
lançados na atmosfera tiveram crescimento 
real em relação ao levantamento de 2010, com 

adesão de mais duas companhias em cada quesito. 
As duas outras metas permaneceram da mesma 
forma que no relatório anterior.

Solicitou-se às empresas que classificassem os 
resultados dessas práticas: 37% delas teriam 
produzido alterações positivas em índices 
sociais, enquanto 12% serviram de referência 
para a matriz. Em 7% dos casos, outras empresas 
replicaram a experiência, e 3% das iniciativas 
influenciaram políticas públicas.

Para complementar, 12 companhias (40%) 
afirmaram priorizar a contratação de 
fornecedores que comprovadamente tinham 
boa conduta socioambiental, número também 
maior do que a amostra anterior (dez).

A maioria das participantes (88%) declarou 
dispor de políticas e/ou procedimentos para 
responder prontamente a qualquer sugestão, 
apelo, esforço ou demanda dos clientes diretos e 
indiretos – em 2010, essa resposta havia sido dada 
por 72% da amostra.

Quanto ao Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC), 28 assinalaram acompanhar 
com indicadores os questionamentos recebidos 
de clientes. Dessas, 71% informaram que as 
opiniões expressas nesses atendimentos pesam 
nos seus processos decisórios. Ambos os índices 
melhoraram em relação ao levantamento de 2010, 
que mostrava 22 companhias com indicadores 
para SAC e 50% delas declarando existir 
influência nas decisões internas.
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Assim como em 2010, apenas oito afirmaram 
produzir relatório socioambiental no Brasil. 
Quase todas, entretanto, publicam relatório 
global, mostrando a dinâmica do conglomerado 
e, em alguns casos, com menção às ações 
promovidas em território brasileiro.

Apurou-se, ainda, que dez companhias haviam 
aderido ao Pacto Global da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Portanto, uma a mais 
do que em 2010. Lançado oficialmente em 2000, 
o 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. A Novartis 
foi a primeira farmacêutica do mundo a assiná-lo.

As 30 participantes seguem o Código de 
Ética da Interfarma, adotado por todo o 
corpo funcional. Complementarmente, quase 
todas (97%) possuíam também códigos de 
ética próprios no Brasil e declararam treinar 
funcionários novos e antigos de forma periódica 
para que sigam as premissas expressas em seus 
respectivos documentos.

Gráficos

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

Redução do 
consumo de água

Redução de
resíduos sólidos

Redução da  
emissão de CO2

Aumento da eficácia 
energética
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63%

Gráfico 2. Quais os principais impactos que a prática  
 rendeu desde que é aplicada?

Outros 31%

Serviu de modelo 
para a matriz 12%

Produziu alterações 
positivas em índices  

sociais
37%

Influenciou nas 
políticas públicas 3%

Foi adotada por 
outras empresas 7%

Empresa não  
tem avaliação 10%
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Sim

Não

Não se aplica

Gráfico 3. A empresa priorizou a contratação de  
 fornecedores que comprovadamente tinham  
 boa conduta socioambiental? 

40%

33%

27%

Sim

Não

Sem resposta

Gráfico 4. A empresa tinha política e/ou procedimentos  
 de relacionamento para responder prontamente  
 a qualquer sugestão, apelo, esforço ou demanda  
 de suas partes interessadas (cliente direto/ 
 indireto)?

88%

6%

6%

Sim

Não

Sem resposta

Gráfico 5. O serviço de atendimento a consumidores/ 
 clientes era acompanhado por indicadores?

94%

3%

3%

Sim

Gráfico 6. Tendo respondido “sim” à questão anterior,  
 o serviço de atendimento a consumidores/  
 clientes tinha representação nos processos  
 de tomada de decisão da empresa?

71%

Não 4%

Não se aplica 25%

Não 67%

Sem resposta

Gráfico 7. A empresa publica regularmente no Brasil  
 um balanço/relatório social com informações  
 sobre suas ações sociais e ambientais?

6%

Sim 27%

Gráfico 8. A empresa aderiu ao Pacto Global da ONU,   
 apoiando os dez princípios que englobam direitos  
 humanos, direitos do trabalho, proteção do meio  
 ambiente e combate à corrupção em todas  
 as suas formas?

Não respondeu 37%

Sim

Não 30%

33%
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Destaques

Em 2012, as empresas participantes desse 
relatório declararam 111 práticas relacionadas aos 
indicadores gerais do Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social. As principais, segundo 
seleção das próprias indústrias, estão elencadas a 
seguir, de maneira a ilustrar cuidados tomados no 
Brasil dentro da operação das fábricas e mesmo 
nos escritórios, a fim de preservar o ambiente e 
as relações, em todas as frentes, com os diferentes 
públicos de interesse.

Código de Conduta

A Interfarma divulgou, em julho de 2012, a 
revisão mais recente do Código de Conduta, 
disponível em versão impressa e, também, 
no seguinte endereço: www.interfarma.org.
br/codigo_conduta.php. O documento existe 
desde 2007 e passa por atualização periódica, 

com o objetivo de orientar as atividades da 
indústria farmacêutica em seu relacionamento 
com profissionais de saúde e com o mercado, de 
acordo com os mais altos padrões éticos.

O novo texto, diferentemente do anterior, 
publicado em 2008, incorporou critérios das 
Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) 
96/2008 e 60/2009 e as definições que a 
Interfarma acordou com o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), a Associação Médica 
Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) a respeito do relacionamento 
entre as empresas farmacêuticas e a classe médica 
brasileira.

Entre as mudanças relevantes estão disposições 
sobre o relacionamento com agentes públicos 
e autoridades governamentais, bem como 
com associações de pacientes; alterações sobre 
participação do profissional da saúde em eventos 
científicos a convite de empresas; adequação 
ao acordo firmado com o CFM sobre oferta de 
brindes; mudança na formação do Comitê de 
Ética, que passou a contar com a participação 
de profissionais externos, além dos membros da 
Comissão de Compliance da Interfarma.

Sim

Sem resposta

Gráfico 9. A empresa possuía um código de ética/  
 conduta próprio no Brasil em 2012?

97%

3%
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A Associação também se comprometeu com o 
processo de capacitação no que refere ao Código 
de Conduta, dividido em três etapas: treinamento, 
declaração e certificação. Essa última conferiu 
a 20 mil capacitados um PIN, que os identifica 
perante a classe médica como profissionais 
alinhados às regras de conduta ética do código.

As regras valem para os profissionais de todas as 
associadas à Interfarma, abrangendo, portanto, as 
participantes deste relatório. Complementarmente, 
29 das 30 indústrias aqui pesquisadas também 
relataram possuir códigos próprios.

A Novartis destacou que mantém 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 ou influenciadores da companhia. 
Além de telefonemas, podem ser enviados à 
central e-mail ou carta, em qualquer idioma. 
Outras participantes desse estudo possuem 
serviços similares.

Dedicação no atendimento ao 
consumidor

O site corporativo da Astellas funciona como 
canal para comunicação com o público em 
geral desde 2010. Todos os questionamentos são 
direcionados à área competente, e as respostas 
ficam a cargo do Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC).

Em 2012, a Bristol-Myers Squibb realizou 
sondagem mensal com consumidores para obter 
um feedback adicional sobre o funcionamento de 
seu SAC e, assim, rastrear a performance desse 
canal de atendimento, visando aperfeiçoá-lo.
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Monitoramento de questões 
ambientais

O Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem 
da Actelion abarcou todos os setores da sede 
da empresa, localizada na cidade do Rio de 
Janeiro. Para o adequado armazenamento, 
foram estabelecidas normas. Em todas as salas 
encontram-se latas de lixo para isolar o material 
orgânico e separar os demais tipos. Os resíduos 
recicláveis foram coletados por uma ONG, que 
cuidou de seu devido encaminhamento.

O Projeto Água é Vida foi desenvolvido em 2007 
pela Bagó, sediada na capital fluminense.  
A água quente do destilador da fábrica, que seria 
descartada, segue de volta para uma cisterna, 
classificada como água de reuso. A prática 
colabora, ainda, para diminuir o lançamento 
de esgoto pela companhia. Em 2012, foram 
reaproveitados cerca de 3.100 litros  
de água por semana.

A Bayer criou e mantém desde 2006 o 
Conselho Comunitário Consultivo, um canal 
de comunicação direto e permanente com as 
comunidades do entorno de seu site produtivo 
no Rio de Janeiro. Participam cidadãos dos 
municípios de Belford Roxo e de São João de 
Meriti. A principal finalidade é coletar percepções 
e dúvidas sobre temas relacionados a segurança, 
saúde e ambiente, na presença de integrantes da 
companhia e de representantes do governo.

Quinzenalmente, uma empresa terceirizada se 
encarregou de recolher o material separado pelos 
colaboradores de todas as áreas do escritório 
central da Chiesi, na capital paulista, bem como 
da sua fábrica, em Santana de Parnaíba (SP).

A Eli Lilly adotou ações e fez monitoramentos 
para cumprir no Brasil métricas globais fixadas 
pela matriz. Para reduzir o consumo de energia, 
entre outras medidas, destacou-se a eliminação 
de vazamentos nas linhas de vapor, que reduziu o 
consumo de gás em 26%. Na gestão de resíduos, 
novas ações de reciclagem evitaram o descarte de 
2.250 pallets de madeira, 1.689 quilos de isopor, 
mais de cinco quilos de bitucas de cigarro e 1.050 
quilos de placas de poliuretano.

A adoção do Projeto GE Ecomagination pela 
filial brasileira da GE Healthcare desde 2005 
possibilitou o emprego de diversas soluções 
e equipamentos, desenvolvidos e também 
comercializados globalmente pela companhia. 
Eles elevaram o uso de fontes de energia limpas 
e renováveis, reduziram as emissões de gases 
poluentes e aumentaram a reutilização da água.

Na GlaxoSmithKline (GSK), uma estação interna 
de tratamento biológico garantiu a reutilização 
diária de até 100 m³ de água. Esse volume 
foi dirigido para o sistema de refrigeração da 
unidade fabril e para a rega de jardins.
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A GSK também gerenciou resíduos perigosos, 
aplicando métodos de incineração e 
coprocessamento por terceirizadas ou de aterro 
sanitário. Outra preocupação recorrente foi 
com a descontaminação adequada de lâmpadas 
fluorescentes contendo mercúrio.

O Sistema de Gestão Ambiental da fábrica da 
Merck, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de 
Janeiro, garantiu redução de 6%, de 2011 para 
2012, na geração de resíduos de papel, papelão, 
plástico, vidro, madeira e metais ferrosos e não 
ferrosos. Os investimentos foram realizados em 
conformidade com o ISO 14.001.

O desenho de um novo software de controle de 
temperatura nos reatores de processo, aliado a 
acertos nos parâmetros de controle, proporcionou 
um ajuste fino na fábrica da Novartis, em Resende 
(RJ). Consequentemente, houve redução do 
consumo de energia e de derivados de petróleo 
para produzir vapor.

A Pfizer participou de encontros e audiências 
públicas para a elaboração conjunta do Plano 
Diretor de Resíduos Sólidos no município de 
Guarulhos (SP), onde tem planta. Essa foi uma 
das primeiras experiências na área a ser colocada 
em prática no Brasil.

O Programa de Sustentabilidade Ambiental 
da Sanofi alcançou melhorias no resfriamento 
de tanques e no ar-condicionado, promoveu a 
aquisição de caldeiras mais eficientes, reduziu 
impressões em papel, diminuiu o peso de 
ampolas, providenciou energia solar para 
aquecimento de chuveiros em vestiários e de 
postes de iluminação em estacionamentos, 
encaminhou resíduos orgânicos para 
compostagem e utilizou bancos de madeira 
plástica ecológica em seus jardins.
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Organização para iniciativas de 
cunho social

A Daiichi Sankyo formalizou um programa 
de voluntariado da empresa, por meio do qual 
seus colaboradores puderam trabalhar como 
voluntários no Instituto do Coração (Incor), na 
capital paulista, juntamente com a Associação 
Amigos do Coração (AAC). Eles visitaram 
pacientes e ajudaram a humanizar o ambiente 
hospitalar. A empresa doou de duas a três horas 
do expediente, quinzenalmente, para que cada 
voluntário desenvolvesse sua atividade.

Na MSD, presidência e algumas diretorias 
passaram a integrar um grupo gestor que 
aprovou todas as solicitações de doações e apoio 
a iniciativas conduzidas por entidades sem 
fins lucrativos, com foco em saúde, educação 
e meio ambiente. Em paralelo, o programa de 
voluntariado recebeu apoio para iniciativas 
socioambientais em Cotia (SP), Cruzeiro (SP), 
Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), com doação de 
tempo e habilidades para as populações do entorno 
das unidades fabris situadas nessas cidades.

A Zambon reuniu em um comitê 12 
colaboradores voluntários, de todas as áreas e 
níveis hierárquicos, que definiram as estratégias 
da empresa nas questões relativas à cidadania 
corporativa. Entre as várias atribuições do 
grupo estavam: analisar, avaliar e acompanhar 
as iniciativas de investimento social e de 
voluntariado da companhia no Brasil. Para 
isso, todos os integrantes tinham passado por 
capacitação específica em 2011.

Apoio ao corpo funcional

A indústria farmacêutica no Brasil e no mundo 
se destaca por oferecer diversos treinamentos 
e benefícios incorporados ao dia a dia de 
funcionários e que, muitas vezes, estendem-se a 
terceirizados. São oportunidades em educação, 
saúde, relacionamento familiar e profissional, 
bem-estar físico e mental.

O levantamento realizado para a produção do 
presente relatório mostrou que em 2012 as 30 
associadas Interfarma participantes empregavam 
cerca de 30.500 funcionários no Brasil. Há 
ainda um contingente de terceirizados em 
torno de pelo menos 3.100 pessoas e mais 1.500 
estagiários. Ao redor do mundo, as mesmas 
companhias somam um efetivo de mais  
de 1,22 milhão de trabalhadores.
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Aproximadamente 15% dos funcionários 
contabilizados no Brasil estavam com mais de 45 
anos de idade. As mulheres ocupavam 35% das 
vagas e, em 22 companhias (73%), a presença 
feminina em cargos de gerência e diretoria 
superava 10%, nas seguintes distribuições:

 a partir de 10%: Allergan, AstraZeneca, 
Ferring;

 a partir de 20%: Chiesi, Daiichi Sankyo e MSD;

 a partir de 30%: Abbott, Biogen Idec, 
Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Novo Nordisk, 
Pfizer, Sanofi, Servier e Zambon;

 a partir de 40%: Actelion, Genzyme, 
GlaxoSmithKline, Novartis e Shire;

 a partir de 50%: Bristol-Myers Squibb e Roche.

Em 24 empresas (80%), todos os funcionários 
podiam contar com um programa de previdência 
complementar. Em 20 delas (67%) havia 
programas auxiliando os colaboradores na 
reflexão sobre suas funções individuais e na 
identificação de objetivos de longo prazo. Os dois 
dados ficaram abaixo do apurado em 2011 (veja 
página 18).

Gráficos

Gráfico 11. A empresa oferecia, em 2012, programas  
 de aconselhamento sobre planejamento  
 de carreiras, de forma a auxiliar os funcionários  
 na reflexão sobre suas funções e identificação  
 de objetivos a longo prazo?
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Sim

Não

Sem resposta
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Gráfico 10. A empresa oferecia programa de previdência   
 complementar a todos os funcionários em 2012?

80%

Não 7%

Sem resposta 13%
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Destaques
Assistências social, jurídica e psicológica

A Abbott conta com o Programa Sempre com 
Você, oferecendo assistência social e psicológica 
em casos de assalto, falecimento e dependência 
química, entre outros. O programa também 
proporcionou orientação jurídica em questões 
familiares e de direitos do consumidor, visitas 
domiciliares/hospitalares e acompanhamento 
a consultas médicas. Estavam inclusos, 
ainda, descontos em produtos nutricionais 
e farmacêuticos.

O Programa de Assistência ao Empregado da 
Daiichi Sankyo promoveu ações de qualidade 
de vida, visando o bem-estar dos funcionários 
e de seus familiares. Ofereceu assistência 
jurídica, social, financeira, orientações 
psicológica e ergonômica com fisioterapeuta e 
acompanhamento nutricional.

A Genzyme ofertou a colaboradores e a seus 
familiares uma rede de profissionais para prestar 
assistências psicológica, jurídica e social. Após 
o primeiro contato por telefone, com chamada 
gratuita e confidencial, ocorria a avaliação do 
caso e, se necessário, atendimentos presenciais.

Bem-estar na corporação

Na Eli Lilly, os funcionários passaram por 
treinamento postural e ergonômico para o uso 
adequado de dispositivos de apoio de pé, teclado, 
mouse e suporte para a leitura, a fim de evitar 
lesões por esforço repetitivo.

A Ferring promove, desde 2010, um evento no 
Dia das Crianças na companhia para os filhos 
dos funcionários residentes na capital paulista. 
Em 2012 foram realizadas diferentes atividades 
didáticas focadas no descarte consciente de 
medicamentos, trabalhos manuais, além de 
tour pela empresa. Filhos de funcionários que 
moravam fora de São Paulo receberam presentes 
personalizados.
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Na Genzyme, o Projeto de Casa Nova aconteceu 
em 2012, devido à mudança do escritório da 
empresa para o condomínio do Grupo Sanofi. 
Entre as principais ações destacaram-se apoio 
aos funcionários, com divulgação de serviços 
úteis nos arredores do novo endereço, dicas sobre 
meios de transporte e adoção de horário flexível 
para se evitar o rush, além de orientações a 
respeito de novos benefícios.

Na Merck, o evento Sipat & Sustentabilidade 
alertou os colaboradores por meio de dinâmicas, 
distribuição de materiais informativos sobre 
DSTs, exibição de vídeos sobre segurança no 
trabalho, campanha de coleta de óleo de cozinha 
usado e intervenção cênica sobre sustentabilidade, 
além de shiatsu itinerante. Pesquisa encomendada 
a uma consultoria apontou índices de satisfação 
dos participantes próximos a 85%.

Bienalmente, a Novo Nordisk convida os filhos 
de funcionários de até dez anos para passarem 
uma manhã no escritório, na capital paulista, 
com brincadeiras e passeio pelas dependências da 
empresa com monitores. Todos também lancham 
e confraternizam.

Na Pfizer, o Programa de Diversidade & 
Inclusão focou na criação de ambiente inclusivo 
e de respeito às diferenças. Entre as atividades 
destacaram-se: treinamento sobre o tema para mais 
de 70 líderes, censo local para compreender o perfil 
dos colaboradores, melhoria na acessibilidade do 
escritório e publicação trimestral da revista Incluir. 
A companhia também valorizou a diversidade, por 
meio de parceria com a Universidade Zumbi dos 
Palmares, para a contratação de jovens estagiários.

O Grêmio Recreativo da Takeda se encarrega 
da celebração de datas comemorativas e da 
organização de eventos para os colaboradores. A 
festa de fim de ano do escritório de São Paulo, por 
exemplo, contou com campanha de arrecadação 
de cestas básicas e posterior doação para a 
Associação de Apoio à Criança em Risco (Acer), 
além de apresentação musical dos beneficiados 
por essa ONG.
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Capacitações e reconhecimentos

Em 2012, a Boehringer Ingelheim iniciou um 
Programa de Desenvolvimento da Liderança 
para todas as áreas, apoiado em três temas: 
novos líderes, líderes de equipe e líderes de 
líderes. São trabalhados assuntos relativos a 
gestão de conflitos, dilemas da primeira gestão e 
negociação, assim como atividades que melhorem 
o autoconhecimento. Quanto maior a senioridade 
do líder, menos seu programa é baseado em 
atividades formais e mais ele pode selecionar e 
moldar seu aprendizado.

O Departamento de Recursos Humanos da filial 
brasileira da Ferring premiou os funcionários 
que mais se sobressaíram no ano, de acordo 
com votações semestrais e anuais dos próprios 
colegas. O reconhecimento contribuiu para elevar 
a integração de áreas e de colaboradores, além de 
aumentar a motivação para o trabalho.

A GE Healthcare continuou a investir na 
formação de lideranças, por meio de sua 
universidade corporativa, a John F. Welch 
Leadership Center, nos Estados Unidos, e de sua 
Universidade On-line, que ofereceu cursos livres 
para todas as áreas e uma biblioteca virtual com 
mais de 10 mil títulos.

Na Roche, o Programa Vivendo a Visão valorizou 
e reconheceu atitudes e práticas positivas de 
funcionários, alinhadas à visão da companhia e 
aos seus objetivos de negócio. Para participar, os 
interessados inscreveram suas próprias iniciativas 
e projetos ou indicaram a ação de outros. Os 259 
vencedores de 2012 foram selecionados por um 
comitê interno.

Outro programa da Roche, o Líderes Construindo 
o Futuro, preparou as lideranças da empresa para o 
desafio de desenvolver suas equipes. Nesse sentido, 
ofertou workshops de formação, avaliações de tipo 
360 graus e sessões de coaching individual. Em 
2012, 212 funcionários participaram, incluindo os 
de nível de coordenação.

O Soul Marketing, programa da Sanofi, atingiu 200 
pessoas. Trata-se de capacitação para funcionários 
que atuam direta ou indiretamente na área de 
marketing. Eles participaram de fóruns, palestras, 
treinamentos e eventos corporativos, para que 
aumentem seus níveis de conhecimento sobre o tema.

A Academia Takeda promoveu treinamentos 
remotos e presenciais para 1.627 colaboradores, em 
17 cursos diferentes ao longo do ano. Estiveram em 
pauta: competências, valores e visão geral do plano 
de metas; criatividade e inovação; comunicação 
e feedback; exposições em público; feedback to 
coach; inteligência emocional; líder coach; coachee e 
Practical Leadership Programme (PLP).
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Educação e apoios

A Fundação Clara Abbott é uma entidade sem 
fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, 
que presta assistência financeira a funcionários 
ativos e aposentados da Abbott. Todos os anos, 
fornece suporte para problemas graves e bolsa de 
estudos a filhos de funcionários que vão cursar 
graduação, conforme critério de elegibilidade 
definido previamente. A quantia doada não é 
cobrada do beneficiário.

A Astellas oferece plano de previdência 
complementar, do tipo PGBL, a todos os 
funcionários que optam por aderir ao mesmo.  
O objetivo é que tenham complementação de 
renda e estabilidade financeira no momento  
da aposentadoria.

A Biogen Idec subsidia um valor anual por 
funcionário, que pode ser utilizado em cursos ou 
em atividades de treinamento, desde que estejam 
alinhados com o plano de desenvolvimento 
individual do integrante da empresa.

Na Zambon, o Programa Giovani Energie 
distribui bolsas de estudo de ensino médio 
e superior para filhos de funcionários com 
excelente desempenho acadêmico, a fim de 
contribuir com a formação e a continuidade da 
alta performance dos mesmos.

Incentivos para aprendizes

Desde 1998, a Eli Lilly realiza o Programa 
Crescer, em parceria com o Rotary Club, 
para promover a inclusão de jovens de baixa 
renda no mercado de trabalho. Todos os anos 
são concedidas bolsas-auxílio, em diferentes 
áreas da companhia. Durante o contrato, o 
Rotary fica responsável pela formação e pelo 
acompanhamento dos aprendizes. Em 2012, 
foram beneficiados 18 indivíduos.

Desde 2003, a Chiesi mantém convênio com o 
Programa Jovem Cidadão do governo do estado 
de São Paulo, na capital e na cidade de Santana 
de Parnaíba (SP). Em cerca de uma década, o 
programa já abriu a oportunidade do primeiro 
emprego na companhia para dezenas de jovens  
de baixa renda.



40 |

Iniciativas para gestantes

Desde 1º de maio de 2010, a Abbott ampliou 
o período de licença-maternidade para suas 
colaboradoras, passando-o para seis meses.  
Desta forma, a empresa proporciona mais  
tempo na relação entre mãe e filho no período  
pós-nascimento.

Na AstraZeneca, o Gravidez Saudável foi 
desenvolvido para monitorar a saúde e a qualidade 
de vida das gestantes e de seus respectivos bebês 
até três anos de vida. Essa iniciativa visa diminuir 
as complicações pré e pós-parto.

Mobilizações pela saúde

Desde 2004, o Programa Querer Bem Sua Vida, 
da Allergan, abrange uma série de ações em saúde 
física, mental, social e espiritual dos colaboradores. 
Suas principais ações são: avaliação glicêmica, 
campanhas de acompanhamento do colesterol, 
programa de saúde alimentar, oferta de cestas de 
bebê e manual para gestante, além de check-up 
periódico para executivos.

A Genzyme mantém o Programa Mais Vida, 
com foco na melhoria da saúde e da qualidade de 
vida dos funcionários. Eles puderam contar com 
orientação nutricional, acompanhamento médico, 
estímulo a atividades físicas e fisioterápicas, 
consulta com nutricionistas e médicos 
especialistas, vacinação, exames preventivos e 
palestras de esclarecimento.
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Na Semana da Saúde, da Merck, os colaboradores 
receberam informações sobre cuidados 
nutricionais. Foram realizados exames 
preventivos e vacinações. Empregaram-se 
também terapias convencionais e holísticas na 
prevenção de fatores de risco.

Tradicionalmente, a Novo Nordisk escolhe uma 
semana a cada ano para preconizar diferentes 
atividades de promoção à saúde. É quando 
ocorrem palestras e distribuição de materiais de 
incentivo à doação de sangue, à boa alimentação 
e à prática de exercícios, oferta de quick massage 
e ginástica laboral, além de campanha de 
vacinação. Em 2012, a iniciativa teve adesão de 
90% dos funcionários.

Promoção de qualidade de vida

A Astellas permite que os colaboradores do 
escritório da capital paulista tenham horário de 
trabalho reduzido em três horas às sextas-feiras, 
mediante compensação ao longo dos outros dias 
da semana.

Pelo Programa de Qualidade de Vida realizado na 
Biogen Idec, a empresa se incumbe de pagar 50% 
do valor da mensalidade da academia de ginástica 
para os funcionários, desde que esse percentual 
não ultrapasse um limite predeterminado.

A Boehringer Ingelheim investiu em atualização de 
tecnologia para aprimorar o Sistema de Mobilidade 
e Home Office. Graças a ele, 20% dos funcionários 
da matriz, em São Paulo, podem trabalhar 
diariamente em casa, dispondo de acesso remoto 
ao escritório, inclusive a seu ramal telefônico.

Na Bristol-Myers Squibb, o Programa Qualidade 
de Vida engloba reembolso de 50% do valor da 
academia até determinado teto, acompanhamento 
nutricional especial de dieta e de alimentação 
de gestantes, assistência psicológica, orientação 
financeira, serviço social, consultoria jurídica e 
programa de compensação de horas às sextas-feiras.

A Chiesi permite que os colaboradores do 
escritório da capital paulista tenham horário de 
trabalho reduzido às sextas-feiras e em vésperas 
de feriados prolongados. A redução da jornada 
de trabalho varia de uma a duas horas, mediante 
compensação ao longo dos outros dias da semana. 
Pelo Programa de Qualidade de Vida Total 
(PQVT), a empresa fornece café da manhã e frutas 
ao longo do dia. Campanhas de e-mail marketing 
orientam sobre cuidados pessoais.

A Daiichi Sankyo também reduziu o expediente 
às sextas-feiras, de maneira que os colaboradores 
podem fazer o horário das 7h às 13h, ou das 
8h às 14h, no escritório localizado na capital 
paulista, ou mesmo trabalhar em casa. Na unidade 
administrativa de Barueri (SP), o horário é das 
7h15 às 13h15.
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Em 12 de junho de 2012, Dia dos Namorados, 
a Ferring promoveu uma campanha, na qual a 
paixão foi tratada em um sentido mais amplo: 
apaixonar-se pela vida, pelo trabalho, pelo fruto do 
que se faz todo dia, pelo orgulho de salvar vidas. O 
grupo Trovadores Urbanos cantou no escritório, 
todos os funcionários receberam rosas, e poesias 
foram espalhadas em cartazes pela empresa.

O programa da MSD mantém profissionais 
especializados para proporcionar massagem, 
reeducação postural, ginástica dentro e fora do 
ambiente de trabalho. A companhia garante ainda 
acompanhamento por nutricionista e drenagem 
linfática aos funcionários que atuam na sede da 
capital paulista.

O Viva!, da Novartis, é um programa com 
foco em saúde, cultura e convivência. Engloba 
alimentação saudável no restaurante, visita 
dos filhos ao ambiente de trabalho, grupos 
de caminhada, ciclismo e futebol, subsídio à 
academia de ginástica, patrocínio a corridas, 
convênios com instituições de ensino, tíquete de 
cinema com desconto e tratamentos estéticos. 
A empresa também estabeleceu critérios bem 
definidos para o home office, facilitando a adoção 
pelos colaboradores e a aceitação pelos gestores.

O Pfizer Saudável reúne uma série de ações 
para funcionários e seus dependentes sobre 
saúde e estilo de vida. Entre outros benefícios, 
inclui pagamento de 70% do valor de assessoria 
esportiva, academia e orientação nos escritórios, 
clube na fábrica em Guarulhos (SP), apoio de 
nutricionistas em refeições, quick massage, 
inscrição em corridas, incentivo e subsídio à 
participação no Programa Vigilantes do Peso.

A Roche oferece ginástica laboral, grupo de 
corrida, academia de ginástica e atendimento 
nutricional na unidade de Jacarepaguá, na capital 
fluminense, aulas de pilates e quick massage na 
unidade do Jaguaré, na capital paulista, visita 
dos filhos ao trabalho, parceria com o Vigilantes 
do Peso, atividades e palestras sobre estilo de 
vida saudável, curso de preparação para o parto 
e cuidados com o bebê, avaliação oftalmológica 
e um clube de vantagens com descontos para 
passeios e eventos.

A Shire possui o Estilo de Vida Saudável, pelo 
qual incentiva todos os funcionários a praticar 
esportes, subsidiando as atividades físicas, 
compra de equipamentos e de roupas de ginástica.
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Na Takeda, o Programa de Bem com a 
Vida consiste em ações de bem-estar, como 
massagem, subsídios em academias, programas 
de saúde específicos para tabagistas e gestantes, 
acompanhamento nutricional, grupo de corrida e 
de ginástica laboral.

Na Zambon, a cultura Benvivere preconiza 
um ambiente agradável, produtivo e de 
respeito, dentro e fora da companhia. Inclui 
convênios com academias, escolas de idiomas 
e de pós-graduação, saída antecipada às sextas, 
quick massage, ginástica laboral, semana da 
reeducação alimentar, segurança nos veículos 
da frota (carros equipados com air-bag e freios 
ABS), financiamento de eventos esportivos, 
comemorações e momentos de socialização.
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2012 
Indicadores 
Setoriais 
Farmasustentável

Considerações gerais

O presente relatório considera indicadores 
específicos do setor farmacêutico, para 
além da análise de indicadores gerais de 
Responsabilidade Socioambiental Empresarial. 
Chamados de Indicadores FarmaSustentável, 
foram desenvolvidos, em 2006, pelo Grupo 
dos Executivos da Indústria Farmacêutica 
(Grupemef), composto por companhias 
instaladas no Brasil.

O propósito de aplicar esses mecanismos de 
aferição está em promover e difundir, entre os 
próprios administradores do segmento, conceitos, 
conteúdos e práticas que colaborem para a adoção 
de um modelo de gestão sustentável, adequado à 
realidade brasileira.

Os indicadores setoriais da área farmacêutica 
envolvem uma gama ampla e complexa de 
públicos, relações, interesses e, sobretudo, 
responsabilidades. Na prática, devem ser 
minuciosamente levantados 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.

O Grupemef elaborou um kit de aplicação, 
no qual cada indicador possui uma lista de 
princípios, que orientam a companhia a 
relacionar suas experiências. Para efeito da 
pesquisa Interfarma que origina esse relatório, a 
apuração foi simplificada. Os princípios foram 
enumerados, e as participantes respondiam se 
os adotavam ou não. Em seguida, as indústrias 
deveriam associar a todas as respostas afirmativas 
uma ou mais experiências a elas relacionadas e, 
por fim, descrevê-las.
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Ao todo, as 30 participantes listaram, em 
2012, 176 práticas desse tipo. Nas fichas 
técnicas individuais (veja a partir da página 87) 
reservou-se um bloco para relato dos Indicadores 
FarmaSustentável, denominado “Práticas 
corporativas ligadas ao setor”. A finalidade é 
distingui-los dos indicadores gerais.

Nas páginas a seguir estão citados os destaques 
selecionados pelas associadas, que exemplificam 
ações relativas a esses indicadores. Vale 
esclarecer que, em algumas situações, práticas 
de responsabilidade socioambiental ou ações de 
caráter filantrópico também podem receber a 
classificação FarmaSustentável e vice-versa.

Destaques
Maximização do acesso a terapias
Programas ou iniciativas para ampliação do 
acesso a medicamentos

Por intermédio de um acordo com o Instituto 
de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Bristol-
Myers Squibb transferiu tecnologia, voltada para a 
fabricação do antirretroviral sulfato de atazanavir, 
que beneficia milhares de pacientes com HIV/Aids, 
via Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids (PN DST/Aids).

A GE Healthcare aplicou no Brasil uma política 
global chamada Healthymagination, pela qual 
adota metas de redução de custos de produção, de 
ampliação de acesso a medicamentos e de melhoria 
da qualidade da saúde como um todo. Para tanto, 
a companhia faz investimentos em inovação 
tecnológica, firma parcerias com entidades de 
pesquisa locais e promove o fortalecimento de 
pacientes, entre outras estratégias.

A Novartis ofereceu gratuitamente no Brasil, 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
único tratamento aprovado para a hanseníase 
(poliquimioterapia – PQT). A iniciativa integra o 
programa de erradicação mundial da doença, que 
existe desde 2000, em parceria com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a qual distribui o 
medicamento aos países que dele necessitam.

A Pfizer estabeleceu uma parceria de cooperação 
com o Instituto Vital Brazil para a implantação 
do Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde do 
Rio de Janeiro (Sautec), da Secretaria de Estado 
de Saúde. A instituição promoverá a ciência 
básica com execução de estudos de neurociência 
e de medicinas esportiva e regenerativa. Esse 
conhecimento integrará uma cadeia produtiva 
para desenvolver novas moléculas brasileiras, 
fortalecendo assim as pesquisas científicas e 
tecnológicas no país.
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Auxílio a autoridades de saúde na gestão 
dos recursos aplicados em programas de 
assistência farmacêutica

A Boehringer Ingelheim mantém no Brasil, 
desde 2009, um departamento que intermedeia 
a relação com o governo, visando negociar o 
acesso da população a tratamentos oferecidos 
exclusivamente pela companhia. Em 2012, o 
Marketing Access and Princing and Outcomes 
Research (Mapor) teve sua equipe ampliada, a fim 
de negociar um portfólio de soluções integradas 
para as redes de saúde pública e privada, elevando 
o acesso da população a tratamentos para infarto 
e acidente vascular cerebral.

A Eli Lilly possui uma equipe na área de Gestão 
de Governo, focada na orientação de gestores 
públicos sobre compra e uso adequado de 
medicamentos da empresa.

A Roche assinou uma carta de intenções com o 
Ministério da Saúde, englobando a transferência 
de conhecimento técnico de produtos de alta 
tecnologia que ainda não foram incorporadas 
por empresas nacionais, projetos em pesquisa 
e desenvolvimento, visitas e intercâmbio de 
cientistas, entre outras ações.

Promoção de programas de prevenção e 
conscientização

A Abbott apoiou o Programa Ciência sem 
Fronteiras, por meio de patrocínio a palestrantes 
científicos e de tecnologia de outros países 
(Speaker Series) na participação em eventos de 
saúde em universidades do Brasil.

A Novartis deu início ao Programa Amigos da 
Saúde, pelo qual promoveu o treinamento e a 
capacitação de 120 agentes de saúde públicos 
e comunitários em sua sede fabril em Cambé 
(PR), além de fazer alinhamentos com médicos 
da região. Os agentes têm a missão de levar à 
população local informações sobre cuidados 
com a saúde. A indústria também negociou 
com pontos de venda a disponibilização de 
tratamentos com financiamento diferenciado.
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A Pfizer ofereceu gratuitamente o exame de 
monoximetria, que mede o grau de adição à 
nicotina. Em datas especiais – como Dia Mundial 
de Combate ao Fumo, Dia Nacional de Combate 
ao Fumo, Dia Nacional e Mundial de Combate 
ao Câncer de Pulmão –, o exame foi realizado 
em parceria com sociedades médicas, clínicas 
e hospitais. A ação incluiu distribuição de 
informativos sobre o tabagismo.

Pelo Programa Safety Zone, a Sanofi realiza, desde 
2007, palestras e aulas para médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos e administradores de hospitais, de 
maneira a diagnosticar e prevenir trombose. Em 
2012, a companhia implantou o programa em 13 
hospitais brasileiros. Desde o início do projeto, 
256 estabelecimentos foram beneficiados.

Em 2012, a Sanofi promoveu cerca de 11 mil 
atendimentos a pacientes de diabetes dos tipos 
I e II por meio do Serviço de Instrutoras em 
Diabetes. O trabalho, que existe há oito anos, 
consiste em treinamentos, nos principais 
hospitais públicos do Brasil, para profissionais 
da saúde sobre manuseio das canetas de insulina, 
importância da contagem de carboidrato e 
automonitorização, de maneira que eles se 
tornem replicadores de informações. Também 
ocorreram palestras diretas para pacientes.

A Roche fez diversas campanhas de 
conscientização em parceira com associações de 
pacientes, em metrôs, hospitais, programas de 
televisão, revistas e websites. Foram divulgadas 
informações sobre doenças como Parkinson, 
fibrose cística, linfoma, hepatite C, artrite 
reumatoide e vários tipos de câncer, visando 
ampliar o acesso da população à informação 
correta, aos recursos diagnósticos e terapêuticos 
disponíveis, bem como reforçar a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce.

Há dois anos, a Zambon criou um site para 
conscientizar e educar a população, pacientes 
e classe médica sobre os cuidados com a saúde 
respiratória. O endereço www.sauderespiratoria.
com.br reúne dados sobre a importância da 
respiração, exercícios respiratórios, informações 
de patologias do pulmão e dicas de como 
melhorar a qualidade do ar por intermédio da 
preservação do meio ambiente.

Ao longo de 2012, as associadas Interfarma 
também proporcionaram acesso a diagnósticos e 
a medicamentos e investiram em pesquisas e na 
construção de hospitais (veja mais exemplos na 
página 79).
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Engajamento de públicos  
de interesse
Canais de contato permanente  
com pacientes

Pelo Programa Happy, criado em 2010, a Actelion 
beneficia de crianças a adultos com hipertensão 
arterial pulmonar. A companhia proporciona aos 
pacientes exames de monitoramento hepático 
e de concentração de hemoglobina, central 
telefônica para tirar dúvidas sobre o tratamento e 
material de apoio e mantém o site  
www.programahappy.com.br. O projeto também 
permite reunir dados epidemiológicos da doença, 
até então inexistentes no Brasil.

A Novo Nordisk criou, em 2008, o site  
educativo Mudando o Diabetes. No endereço 
www.mudandodiabetes.com.br há conteúdo 
atualizado, com dicas práticas, informações 
didáticas e materiais de suporte para pacientes e 
seus familiares e já atingiu dezenas  
de milhares de pessoas.

Na página 78 encontram-se descritivos de 
campanhas de conscientização de saúde 
executadas ou apoiadas pelas indústrias. Sites 
mantidos pelas companhias e dedicados ao 
esclarecimento público estão listados  
no quadro ao lado.

Sites para informação em geral

Aparelho respiratório

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

Artrite reumatoide

Artrite Reumatoide  
(www.artritereumatoide.com.br) – Roche

Muito Bem-Vindo  
(www.muitobemvindo.com.br) – Pfizer

Vida em Movimento  
(www.portalvidaemmovimento.com.br) – Bristol-Myers 
Squibb

Câncer

Câncer de Tireoide  
(www.cancerdetireoide.com.br) – Genzyme

Juntos Contra o Linfoma  
(www.juntoscontraolinfoma.com.br) – Roche

Leucemia Mieloide Crônica  
(www.programaeucuido.com.br) – Bristol-Myers Squibb

Mulher Consciente/Dia Rosa  
(www.mulherconsciente.com.br) – Roche

Programa Kras  
(www.programakras.com.br) – Merck
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Cuidados gerais com a saúde

Advil 
(www.advil.com.br) – Pfizer

Atmosfera Feminina 
(www.atmosferafeminina.com.br) – Sanofi

Centrum 
(www.centrum.com.br) – Pfizer

Educar para Salvar 
(www.educarparasalvar.com.br) – Boehringer Ingelheim

Eparema 
(www.eparema.com.br) – Takeda

Nebacetin  
(www.nebacetin.com.br) – Takeda
Nenedent  
(www.nenedent.com.br) – Takeda
Neosaldina  
(www.neosaldina.com.br) – Takeda
Porque Ver é Viver  
(www.porquevereviver.com.br) – Novartis
Viagem com Saúde  
(www.viagemcomsaude.com.br) – Sanofi

Diabetes

Diabetes Nós Cuidamos  
(www.diabetesnoscuidamos.com.br) – Sanofi
Juntos no Diabetes  
(www.juntosnodiabetes.com.br) – Bristol-Myers Squibb e 
AstraZeneca
Mudando o Diabetes  
(www.mudandodiabetes.com.br) – Novo Nordisk

Disfunção erétil

Campanha Bem de Novo  
(www.bemdenovo.com.br) – Eli Lilly

Doença de Gaucher

Gaucher para Pacientes  
(www.gaucherparapacientes.com.br) – Genzyme
Portal Doença de Gaucher  
(www.doencadegaucher.com.br) – Actelion

Doenças do fígado

Fígado Saudável  
(www.figadosaudavel.com.br) – Zambon
Hepatites  
(www.quebreosilencio.com.br) – Roche

Doenças do intestino

Doença Inflamatória Intestinal  
(www.dii.com.br) – Takeda
Portal SinCrohnia  
(www.sincrohnia.com.br) – Abbott

Hipotireoidismo

Mulher Sem Falta  
(www.mulhersemfalta.com.br) – Sanofi

Mucopolissacaridose

MPS1  
(www.mps1.com.br) – Genzyme

Infertilidade

Quero Ter um Filho  
(www.queroterumfilho.com.br) – Merck

Mal de Parkinson

Viva Bem com Parkinson  
(www.vivabemcomparkinson.com.br) – Roche

Sites para informação em geral
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Entendimento das demandas de pacientes  
e de ONGs que os representam

A Merck organizou workshops com integrantes de 
18 associações ligadas aos portadores de esclerose 
múltipla sobre captação de recursos, gestão de 
voluntariado, títulos, certificados e qualificações. 
Dezenas de organizações sociais que beneficiam 
pacientes recebem apoio das indústrias 
farmacêuticas participantes desse relatório. Nas 
fichas técnicas individuais (veja a partir da página 
87) estão listados vários desses investimentos.

A Roche realizou um workshop sobre 
comunicação e relacionamento com a mídia, 
ministrado por sua assessoria de imprensa. 
Participaram 33 representantes de ONGs da área 
da saúde. A ação abordou o conhecimento prático 
sobre as estratégias de comunicação adequadas 
para alcançar a visibilidade e o apoio da imprensa.

Relação comercial justa com distribuidores, 
observando limites de cada um

O Comitê de Preços & Crédito da Eli Lilly rege as 
relações com os parceiros comerciais, seguindo 
política comercial predefinida. Composto por 
integrantes de diferentes áreas, o comitê decidiu 
sobre descontos, prazos, níveis de estoque e 
limites de crédito, pautando-se pela ética nos 
negócios, respeito e integridade, obedecendo à 
legislação vigente e ao lucro justo na operação.

Diálogo com profissionais de veículos  
de comunicação

No Dia Mundial do Diabetes, a AstraZeneca 
divulgou à grande imprensa um estudo 
apontando que, no Brasil, o diabetes é responsável 
por cerca de 1 milhão de hospitalizações em rede 
pública, gerando anualmente um custo ao SUS de 
mais de R$ 1 bilhão.

Em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a Pfizer 
promoveu a edição 2012 do Prêmio de Jornalismo 
em Saúde, laureando os melhores trabalhos 
jornalísticos sobre doenças pneumocócicas no 
Brasil. A companhia também desenvolveu e 
distribuiu para 500 jornalistas o Manual sobre 
medicamentos de marca, genéricos e similares. 
Paralelamente, realizou uma série de encontros 
entre profissionais de imprensa e especialistas 
em lombalgia, depressão, infecções hospitalares e 
medicina personalizada na oncologia.

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

A Astellas criou uma rotina de contato entre 
dezenas de médicos do país e a empresa para 
solicitação de informações científicas. Durante 
a visita de consultores da equipe de vendas, os 
médicos encaminham as solicitações de artigos 
e pesquisas, por exemplo, e uma área interna da 
companhia responde diretamente a eles.
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Inovação em produção, logística, 
distribuição, negócios e produtos
Otimização de processos produtivos, 
utilizando da melhor forma os insumos 
aplicados

A Merck investiu no Projeto Overall Equipment 
Effectiveness (OEE), voltado para a melhoria de 
performance de equipamentos de manufatura e 
embalagem. Pela observação das etapas, foram 
identificados os principais problemas de perdas 
e suas causas. A seguir, desenhou-se um plano 
de ação que resultou em 1,8% de aumento de 
rendimento de lote na manufatura, bem como em 
10% de aumento de produtividade na embalagem.

Investimentos na eficiência de processos de 
logística e distribuição

A Bagó acompanhou o desenvolvimento das 
atividades de milhares de distribuidores em todo 
o Brasil, relacionadas a estoque e prazo de entrega 
de seus produtos. Foram aplicadas ferramentas, 
como plataforma BI (SIG e Inforep), auditoria 
Ernst & Young, IMS Health e Close-up, para 
melhorar a comunicação com os parceiros.

A Genzyme manteve o Programa de 
Melhoramento Continuado em Logística, que 
visa aprimorar os processos de armazenamento 
e transporte dos produtos, a fim de garantir 
qualidade até o cliente final. A iniciativa incluiu 
embalagens especiais e a utilização de máquina 
para confecção de airbags de proteção dos frascos.

Iniciativas de pesquisa  
e de desenvolvimento locais para 
desenvolvimento de novos produtos  
ou indicações de uso

Em 2012, a Bristol-Myers Squibb desenvolveu 
45 estudos clínicos, em mais de 140 institutos 
de pesquisa brasileiros, com a participação de 
mais de 2 mil sujeitos de pesquisa. Os pacientes 
se beneficiaram pelo acesso a medicamentos 
inovadores, ao passo que os médicos brasileiros 
participaram do avanço da medicina, ao travar 
contato prévio com moléculas que, um dia, 
podem ser tornar medicamentos usados por 
toda população. As instituições de pesquisas 
receberam recursos financeiros para a condução 
desses estudos clínicos, cujo lucro pode ser 
investido em pesquisas das próprias instituições e 
na melhoria dos serviços prestados à população.

A Merck contribui, desde 2010, para manter dois 
gerenciadores de dados em pesquisa do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). Assim, viabilizou 
a coleta e o registro de dados epidemiológicos 
completos de pacientes atendidos nos 
ambulatórios de oncologia clínica e cirurgia do 
trato digestivo, bem como de informações sobre 
sua evolução, conforme realização de diferentes 
intervenções clínicas e cirúrgicas.
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Estímulo ao consumo e prescrição 
responsáveis
Programas estruturados e sistemáticos de 
educação para profissionais de saúde

O Action HAP é um programa de relacionamento 
da Actelion, direcionado a médicos de diversas 
especialidades. Oferece conteúdos científicos, 
apresentação de casos clínicos e informações 
relevantes sobre hipertensão arterial pulmonar, 
além de agenda de eventos e outras informações 
úteis. O investimento de 2012 destinou-se à 
produção/seleção de material científico, criação de 
textos, manutenção de site e central telefônica para 
atualização cadastral e recebimento de contatos.

A Biogen Idec ofereceu para profissionais da 
saúde o EaD Gestão em Saúde. Trata-se de um 
programa de educação continuada à distância, 
sobre temas contemporâneos, como gestão, 
biotecnologia, economia e avaliação de tecnologia 
em saúde, entre outros. Aulas interativas via 
internet foram ministradas trimestralmente 
por prestigiados professores e especialistas do 
mercado. Os inscritos receberam fascículos com 
conteúdo de cada aula e puderam fazer download 
de todo o material utilizado.

A Daiichi Sankyo realizou reuniões mensais com 
cardiologistas e clínicos gerais, denominadas 300 
Mil Razões para Começar Certo. Nessas ocasiões, 
entraram em pauta a síndrome coronária aguda e 
a hipertensão, focando-se nas melhores práticas 
de tratamento. Dados estatísticos revelaram que 
300 mil pessoas por ano morrem no Brasil em 

virtude de doenças cardiovasculares, sendo a 
maioria por infarto do músculo cardíaco, quadro 
que motivou a ação.

A Genzyme possui um programa de educação 
continuada para médicos e enfermeiros, em todo 
o território nacional. Desde 2003, eles recebem 
informações sobre doenças raras, em workshops 
e eventos médicos regionais, difundidas por 
especialistas brasileiros e internacionais. A 
companhia também desenvolve materiais 
educativos para esse público.

A Academia Novartis existe desde 2010 e 
auxilia cerca de 15 mil médicos ao ano, por 
meio de site informativo (www.academia.
novartis.com.br/). Nesse endereço encontram-
se atualizações científicas sobre hipertensão e 
diabetes, divulgadas em congressos nacionais de 
cardiologia, nefrologia e endocrinologia, além de 
testes de conhecimento on-line. Também estão 
compartilhadas discussões de casos clínicos.

A Novo Nordisk promove, desde 2008, 
encontros de atualização científica para médicos 
e profissionais de saúde, parte deles na área 
de diabetes, com discussões de temas como 
a multidisciplinaridade da prevenção e do 
tratamento dessa doença. Em 2012, trouxe 
ao Brasil representantes de uma das maiores 
referências mundiais em diabetes – o Steno 
Diabetes Center, fundação mantida na Dinamarca 
pela Novo Nordisk, em parceria com o sistema  
de saúde dinamarquês.
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Há mais de uma década a Sanofi atualiza o site 
www.medicalservices.com.br, com conteúdo 
científico de ponta, beneficiando milhares de 
médicos e profissionais de saúde que o acessam 
gratuitamente. A companhia também criou, 
em 2009, o Prêmio Inovação Medical Services, 
com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos 
e projetos mais inovadores na área de saúde 
pública do país e estimular o compartilhamento 
de experiências. Em 2012, entre mais de 200 
inscritos, 11 foram laureados e receberam 
quantias em dinheiro.

A Zambon promoveu atualização para 
médicos de todo o país, por meio de ações 
como manutenção de sites informativos, 
divulgação sobre o uso de condroprotetores para 
reumatologistas e ortopedistas, palestras sobre 
mitos e verdades no tratamento da osteoartrite, 
além de dezenas de aulas sobre infecções 
respiratórias e infecções do trato urinário e seu 
manejo clínico.

Programas de capacitação dos profissionais 
que atuam no varejo

A Boehringer Ingelheim patrocinou um 
curso on-line e gratuito, que atingiu mais de 
27 mil profissionais e estudantes de cursos de 
farmácia no país. Executadas pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) e com 12 módulos, 
as aulas visavam à qualificação para o melhor 
atendimento ao paciente.

A Eli Lilly ofertou capacitação para farmacêuticos 
e pacientes no Programa Mapas de Conversação, 
o qual é baseado 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.

A Zambon atingiu 7 mil profissionais com o 
projeto PEC Farma, um curso de educação 
à distância para balconistas, farmacêuticos, 
supervisores e compradores do varejo 
farmacêutico. As aulas tratavam de atendimento 
a cliente, prática de negociação e legislação. A 
participação foi estimulada por premiações 
para as pessoas com melhor desempenho nos 
testes efetuados após os cursos. A certificação 
contou com reconhecimento do Instituto de 
Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico (IDVF).

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

A Chiesi tem um processo de descarte 
responsável na fábrica, dando destinação 
adequada a recicláveis. Materiais contaminados  
e/ou infectantes são encaminhados para coletores 
específicos e depois seguem para uma empresa 
especializada em soluções ambientais.
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A Sanofi fez uma campanha de sensibilização 
para abastecimento da frota de sua força de 
vendas com etanol, já que esse combustível 
é reconhecido mundialmente como uma 
importante fonte de energia limpa e renovável, em 
substituição à gasolina. A prática abrangeu todo o 
território nacional, com o propósito de reduzir as 
emissões de CO2.

O escritório da Shire está instalado num prédio 
“verde”, na capital paulista, onde os artefatos 
internos, como carpetes, divisórias e móveis, são 
exclusivamente provenientes de fornecedores que 
garantem utilizar madeira de reflorestamento e 
materiais certificados como matéria-prima.

A Takeda controlou a geração, o envio e a 
destruição de resíduos industriais, por meio de 
reciclagem, aterro industrial e coprocessamento. 
A indústria fixou objetivos para reduzir essa 
produção e elevar a conscientização interna. Com 
isso, superou a meta de queda de 5% no envio 
para aterro sanitário, decorrentes de iniciativas 
internas sobre coleta seletiva e novas alternativas 
de destino.

A Takeda também monitorou ruídos no entorno 
da planta de Jaguariúna (SP), para que ficassem 
dentro dos limites permitidos, não ocasionando 
desconfortos à vizinhança e ao ambiente  
(veja na página 32 mais exemplos  
de ações na área ambiental).

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

A Ferring instalou uma estação de coleta 
seletiva para descarte, pelos funcionários, 
de medicamentos vencidos e não mais 
utilizados. Paralelamente, promoveu ações de 
conscientização ambiental, bem como práticas 
de separação de papéis e plásticos em lixeiras 
apropriadas e posterior doação a uma empresa  
de reciclagem.

A Roche deu início à Campanha de Descarte 
Consciente de Medicamentos entre seus 
colaboradores. Produtos com data de validade 
vencida ou sobras de tratamentos finalizados 
passaram a ser colocados em estações coletoras,  
a fim de garantir um destino sustentável  
a esses resíduos.
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2012 
Investimento 
Social

Considerações gerais

As 30 associadas Interfarma participantes desse 
relatório investiram em 2012 mais de R$ 42,5 
milhões em ações sociais no Brasil. Cerca de R$ 
34,8 milhões saíram de seus respectivos caixas e 
outros R$ 7,7 milhões eram impostos devidos, os 
quais foram direcionados a projetos inscritos em 
leis de incentivo fiscal.

O valor total é superior aos R$ 40,2 milhões 
apurados em 2011 (veja mais informações na 
página 22) e aos R$ 39,9 milhões de 2010. Cabe 
ressaltar que uma das maiores investidoras do 
relatório anterior não entrou na pesquisa dos dois 
últimos anos.

É válido salientar também que os investimentos 
de 2011 e de 2012 são certamente maiores. Em 
2011 e 2012, sete companhias (20% da amostra) 
com ações sociais declaradas não explicitaram o 
quanto aportaram no biênio.

Paralelamente, foram registradas mais 
atividades em 2012 em relação a 2010: 288 
ações contabilizadas no presente estudo contra 
272 há dois anos. A grande maioria (84%) foi 
financiada com recursos de caixa das indústrias, 
já que apenas 45 resultaram de renúncia fiscal.

Cresceu para 12 o número de participantes (40%) 
que se utilizaram desse mecanismo de incentivo 
– eram 11 em 2010 e 2011. Entre as leis mais 
frequentes estão a do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços dos 
estados (ICMS), a Lei Rouanet, a do Esporte, a do 
Audiovisual e a que se refere ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente (Fumcad).

O valor de investimento incentivado caiu nos dois 
últimos anos: em 2012, R$ 7,7 milhões; em 2011, 
R$ 10,2 milhões; menores, portanto, do que os R$ 
11,5 milhões de 2010. Essa variação não reflete 
obrigatoriamente um desinteresse nesse tipo de 
mecanismo. Até porque o número de companhias 
que fizeram uso de leis de incentivo passou de 11 
(em 2010 e 2011) para 12 na última contagem. 
O ponto positivo é que as participantes 
compensaram a baixa de aporte por destinação 
de impostos, aumentando o valor de caixa em 
cerca de R$ 6,4 milhões em 2012.
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Outro dado demonstra que as companhias 
aumentaram o esforço local em investimento 
social, ou seja, os totais cresceram apesar de 
o valor captado nas matrizes ter caído. Em 
2010, cinco companhias trouxeram para o país 
mais de R$ 3 milhões para projetos e programas 
executados no Brasil. Em 2011, cinco trouxeram 
cerca de R$ 2 milhões. Em 2012, sete captaram 
perto de R$ 1,5 milhão. A diminuição do 
investimento de instituições internacionais em 
programas sociais no Brasil é um fenômeno 
que vem sendo registrado nos últimos anos, 
explicado, em grande parte, pela ascensão do país 
no ranking das maiores economias do mundo.

Caracterização  
do investimento

A interferência das matrizes no investimento 
social das filiais brasileiras diminuiu. Em 
termos práticos, no ano de 2010, apenas 7% da 
amostra havia declarado não receber nenhuma 
interferência. A pesquisa de 2012 mostrou que 
40% das filiais marcaram essa alternativa. Outros 
7% disseram ter recebido pouca influência 
externa em 2012. Mesmo para os 20% em que 
houve definição da estratégia principal fora 
do país, a implementação nesse ano ficou por 
conta das equipes brasileiras, que puderam fazer 
adaptações à realidade local.

Todas as 288 ações sociais declaradas foram 
classificadas em áreas, seguindo o padrão utilizado 
no Censo GIFE4 . Saúde continua a liderar o 
investimento das associadas Interfama, com 24% 
das iniciativas. Em segundo lugar permanece 
educação, com 18%. A variação é pequena, se 
comparada com 2010. Concretamente, ambos 
os campos ainda respondem por mais de 40% de 
todo o investimento social do grupo. Em seguida, 
aparecem assistência social (11%) e quatro empates 
em 7%: cultura e artes, meio ambiente, formação 
para o trabalho e desenvolvimento comunitário 
(veja mais informações na página 63).

As indústrias também foram questionadas 
sobre quem decide internamente a aplicação 
dos recursos. A resposta permitia combinar 
alternativas. A mais marcada foi alta gerência, 
com 39% das escolhas, seguida por diretoria 
de comunicação (13%) e diretoria de 
responsabilidade socioambiental (10%), 
repetindo tendência apurada nos  
levantamentos anteriores.

Quanto à concepção de projetos sociais, 
54% contam com a participação de terceiros 
(instituições não governamentais, consultorias, 
pessoas físicas), sendo que metade das ações é 
proposta diretamente às empresas. Esse número 
aumentou em relação à pesquisa de 2010, 

4. As áreas de atuação estabelecidas no censo bianual do 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.
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em especial no que diz respeito à criação de 
projetos das empresas ao lado de terceiros sem 
o auxílio de consultoria externa (20% em 2012 
contra 14% da amostra anterior), o que denota 
protagonismo interno no desenho de suas 
iniciativas pelo bem comum.

A seleção de projetos/programas apoiados se 
dá prevalentemente pelas equipes internas, 
após análise de propostas enviadas por terceiros. 
A execução, em 40% dos casos, fica a cargo de 
organizações sociais e, em 33%, sob o comando 
das próprias indústrias. Registrou-se, com isso, 
uma pequena queda na participação das ONGs 
nesse quesito e um aumento considerável da 
ação direta das companhias como executoras, em 
relação ao apurado em 2010.

Outro ponto positivo em relação ao levantamento 
anterior: um maior número de companhias 
declarou conduzir algum tipo de monitoramento 
das ações executadas ou apoiadas. Eram 69% 
que monitoravam de alguma forma em 2010 
contra 80% em 2012. Na nova pesquisa, grande 
parte (43%) relatou fazer acompanhamento 
parcial, outras 27% informaram conduzir 
acompanhamento técnico e 10% faziam somente 
acompanhamento financeiro.

Houve uma queda na aplicação de mecanismos 
de avaliação, uma vez que as porcentagens 
constatadas ficaram ligeiramente menores 
do que o apurado em 2010. Mesmo assim, 
53% das participantes declararam utilizá-los 
sistematicamente. Outras 17% avaliaram apenas 
alguns de seus projetos, enquanto 13% assumiram 
ainda não conduzir tal processo.
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Corpo de voluntariado dobrou 
nos últimos dois anos

O time de voluntários cresceu substancialmente 
no último biênio. Em parte porque, entre 
2011 e 2012, sete participantes estrearam 
programas estruturados de voluntariado: Abbott, 
AstraZeneca, Biogen Idec, Daiichi Sankyo, Shire, 
Takeda e Zambon. Além disso, foi possível 
identificar o incentivo constante, por parte das 
indústrias, à realização de ações coordenadas pelo 
bem comum da comunidade, protagonizadas por 
funcionários e/ou colaboradores.

Por conta disso, em 2012, registraram-se 23 
companhias (77%) entre as 30 aqui representadas 
com corpo voluntário atuante. Em termos 
numéricos, o efetivo total mais que dobrou, 
passando de cerca de 1.700 pessoas, em 2010, para 
mais de 3.500 dois anos depois. A seguir estão 
elencados alguns exemplos do trabalho voluntário 
executado pelo país afora.

A Abbott registrou aumento de 40% de adesão 
ao voluntariado, projeto que teve início no ano 
anterior. Entre as atividades destacou-se o Dia das 
Crianças com o Abrigo Municipal Ayrton Senna, 
localizado na capital fluminense. O evento teve 30 
beneficiários, de 2 a 12 anos, que participaram de 
uma festa na planta de produção do Rio de Janeiro. 
Cada criança foi apadrinhada por um funcionário. 
Todas ganharam kits de higiene e brinquedos.

Impactos e beneficiários

As companhias também relataram impactos já 
constatados desde que seus projetos/programas 
foram criados. Três pontos se destacaram: 40% 
das respostas foram relacionadas a auxílio a 
comunidades, 16% dos projetos já geraram 
soluções replicáveis e 13% provocaram 
transformações sociais em uma população.

O conjunto das ações sociais de 2012 beneficiou 
diretamente um público estimado de 3,3 
milhões de pessoas, de todas as regiões do Brasil. 
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, as 
crianças, os adolescentes e os jovens (de 0 a 
25 anos) continuam a ser o alvo principal das 
ações, com 73% de incidência em 2012, sendo os 
mais atingidos os brasileiros de 0 a 12 anos (34%). 
O total representa aumento de 3% sobre amostra 
de 2010.

Os projetos de investimento social em 2012 
abarcaram 22 estados e o Distrito Federal. O 
fato de parte das ações ter abrangência nacional 
permite afirmar que o investimento social 
das associadas Interfarma alcança todas as 
unidades da federação.
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Pelo quarto ano, a Astellas repetiu, na cidade de 
São Paulo, a experiência mundial de voluntariado 
da empresa, chamada Changing Tomorrow Day. 
Em 2012, 69 colaboradores estiveram no Centro de 
Apoio à Criança com Câncer – Cândida Bermejo 
Camargo (CACCC–CBC). Eles planejaram a 
reforma do piso externo, elaboraram um jardim 
suspenso, doaram itens de higiene pessoal, 
prepararam lanches com ingredientes nutritivos e 
realizaram atividades recreativas com os pequenos 
pacientes, cujas mães puderam participar de aula 
de bijuteria e ponto de cruz.

Na Biogen Idec o Care Deeply Volunteer Day 
reuniu 30 funcionários, que levaram auxílio ao 
Asilo Lar Maria de Lourdes, no Rio de Janeiro 
(RJ), à Creche Lar Amor Real, em Curitiba (PR), 
ao Asilo Recanto Morada Estrela D’Alva, em 
Campinas (SP) e à Organização Cidades Sem 
Fome, na capital paulista.

“Ajudar é o melhor remédio” é o mote e nome 
do projeto digital que envolve a participação 
de voluntários da Boehringer Ingelheim desde 
2010. Pelo Facebook e por um site na internet 
são enviadas mensagens sobre qualidade de vida, 
saúde, meio ambiente, projetos sociais, iniciativas 
inovadoras, respeito, confiança. A fan page facebook.
com/ajudareomelhorremedio acumulou mais de 
460 mil likes em 2012. Na seção Central do Bem, 

do site www.ajudareomelhorremedio.com.
br, os visitantes foram incentivados a auxiliar 
organizações sociais cadastradas, próximas a 
qualquer CEP que digitavam numa área de 
busca ativa.

A Daiichi Sankyo iniciou seu programa 
em 2012, doando de duas a três horas de 
expediente, quinzenalmente, para seus 
funcionários realizarem ações coordenadas 
com a Associação Amigos do Coração 
(ACC). Eles visitaram pacientes cardiopatas, 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
no Instituto do Coração (Incor), da capital 
paulista, visando humanizar o ambiente 
hospitalar.

A maratona Dia Mundial do Servir, realizada 
pela Eli Lilly no Brasil, bateu recorde de 
adesão no quarto ano de realização. Cerca 
de 600 voluntários atuaram em 23 cidades 
brasileiras, espalhadas por 12 estados e 
Distrito Federal. Foram beneficiadas 3.100 
crianças, adolescentes, adultos e idosos, de 20 
instituições sociais, entre elas Apae, AACD 
e Graac, por meio de doação de sangue, 
recreação infantil, conscientização sobre o 
meio ambiente e promoção da saúde.

co n t i n u a
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A ONG Junior Achievement Brasil treinou 161 
voluntários da GE Healthcare para trabalhar 
com 1.016 alunos do ensino fundamental 
de escolas públicas, em oito cidades do país. 
Os estudantes receberam um livro, mapas, 
quebra-cabeça e jogos, voltados para estimular 
o aprendizado. As aulas trataram de temas do 
mundo empresarial e auxiliaram na criação de 
um plano profissional individualizado.

A Gincana Voluntária Merck mobilizou 157 
funcionários, nas cidades paulistas de Barueri, 
Cotia e São Paulo, além do Rio de Janeiro 
(RJ). Divididos em seis times, eles recolheram 
doações em materiais para entidades pré-
selecionadas, no equivalente a R$ 2 mil para 
cada uma. Representantes dos grupos também 
visitaram as instituições, a fim de identificar as 
principais necessidades. Foram beneficiadas 
580 pessoas.

Na Novartis, o Dia da Parceria com a 
Comunidade ocorre mundialmente em abril, 
mês de criação da companhia. Desde 1997, a 
ação integra o programa de voluntariado da 
filial brasileira. Cabe a cada país definir suas 
atividades, que ocorrem em prol de várias 
comunidades e ONGs, sempre em acordo 
com as diretrizes e necessidades apresentadas 
por elas. Em 2012, mais de 80% dos cerca 
de 4 mil colaboradores do Brasil aderiram. 
Entre os destaques estão a oficina de reforma 

de instalações e mutirão de educação para 
180 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
do Centro para Criança e Adolescente Dom 
Bosco, de São Paulo (SP) e a entrega de 
colchões e brindes para 147 crianças do Lar 
Santo Antônio, em Cambé (PR).

O aporte da Pfizer financiou um extenso 
calendário de ações desenvolvidas por comitês 
nas unidades da empresa. Entre as iniciativas 
em destaque, uma semana inteira no mês de 
novembro, dedicada ao apoio a comunidades 
vizinhas, com difusão sobre nutrição saudável 
para crianças; contação de histórias para 
pacientes internados no hospital paulistano 
Sabará; diálogos sobre futuro profissional com 
jovens; e concurso de talentos na Casa dos 
Velhinhos de Ondina Lobo. Em parceria com 
a ONG Teto e participação de 30 voluntários 
foram construídas novas moradias para 
famílias em situação de risco. Com doações 
em dinheiro – dobradas pela empresa – foi 
adquirida meia tonelada de alimentos para 
asilos e creches da Grande São Paulo, e 
destinada verba ao Centro de Apoio à Criança 
com Câncer – Cândida Bermejo Camargo, 
que atende a crianças de todo o Brasil. O ano 
também foi marcado pela criação da Gincana 
Social, em que 300 funcionários auxiliaram 
111 organizações com kits de higiene, material 
escolar, brinquedos e doação de sangue.
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Gráficos

Gráfico 13. Como a matriz influenciou o investimento  
 social da filial brasileira em 2012? 

3%

3%
A matriz abriu opções de financiamento 

e selecionou projetos criados 
localmente para receber investimento

20%
Adotou-se pelo menos um projeto ou 
programa idêntico ao da matriz, mas 

houve ações definidas localmente

40%
A matriz não teve relação com  

os investimentos  
sociais da filial brasileira

7%Não se aplica

7%
A matriz teve pouca relação com  
os investimentos sociais da filial 

brasileira 

20%
A matriz definiu a diretriz principal, 

mas a filial brasileira as implementou, 
adaptando-as ao país

A matriz tinha vários projetos  
globais e a filial brasileira seguiu alguns 

deles ou todos

Gráfico 12. A empresa fez investimentos sociais com leis  
 de incentivo em 2012?

40%Sim

43%Não

17%Sem resposta

Gráfico 14. Em que área de atuação se   
 enquadrava cada iniciativa? 

4%Outros

24%Saúde

7%Meio ambiente

2%Geração de trabalho  
e renda

7%Formação para  
o trabalho

3%Esportes

18%Educação

7%Desenvolvimento 
comunitário / de base

3%Defesa dos direitos

7%Cultura e artes

1%Comunicações

11%Assistência social

3%Apoio do Terceiro Setor

3%Acessibilidade
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Gráfico 15. Que setores internos decidiram a  
 destinação de recursos financeiros do  
 investimento social no Brasil em 2012 ?

6%Outros

6%Presidência

3%Diretoria/
departamento 

financeiro/gestão

6%Diretoria/
departamento de RH

6%Diretoria/
departamento de 

marketing

13%Diretoria/departamento 
de comunicação

11%Diretoria de 
responsabilidade social

10%
Comitê multissetorial 

de responsabilidade 
social ou equivalente 

0%Assembleia/conselho 
geral de acionistas

39%Alta gerência/comitê 
diretivo/diretoria

Gráfico 16. Sobre a concepção dos projetos de 
 investimento social da empresa em 2012: 

7%
A maioria foi criada pela empresa, 

em parceria com terceiros com 
auxílio de consultores

13%
A maioria foi criada  

na companhia  
sem auxílio de consultores

20%
A maioria foi criada pela empresa, 

em parceria com terceiros sem 
auxílio de consultores

27%
A maioria foi proposta por 

terceiros (ONGs, associações 
religiosas etc.)

0%
A maioria foi criada por 

equipe externa de consultores 
contratada pela companhia

20%Não se aplica

13%
A maioria foi criada  

na companhia com auxílio  
de consultores
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Gráfico 18. Qual a principal instituição executora do projeto? 

3%Poder público

1%Escola (ensino 
fundamental e médio)

6%Outra

3%Universidade

40%ONG

2%Empresa contratada

3%Consultoria externa

33%A própria empresa

4%Não disponível

5%Instituto, fundação ou 
associação da empresa

Gráfico 17. A seleção dos projetos para financiamento/  
 execução foi feita por meio de: 

17%Outros

33%Escolha por equipe interna

23%
Análise e aprovação na medida 

em que as organizações 
encaminharam os projetos delas

7%Encomenda de projetos 
específicos a terceiros

17%Não se aplica

3%Realização de concursos de 
projetos (concorrência/edital)
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Gráfico 19. Como a empresa monitorou os projetos   
 financiados/executados?

7%Não realizou 
monitoramento

43%Acompanhamento 
parcial

27%Principalmente  
acompanhamento 

técnico

10%
Principalmente  

acompanhamento 
financeiro

13%Não se aplica

Gráfico 21. Quais os principais impactos que o projeto  
 já provocou desde que foi criado?

15%Empresa não tem 
essa informação

13%
Transformou uma 

comunidade/
população

9%Serviu de modelo 
para a matriz

16%Gerou soluções 
replicáveis

3%Adotado por 
outras empresas

4%Adotado pelo 
poder público

40%
Auxiliou uma 
comunidade/

população

Gráfico 20. A empresa realizou avaliação dos projetos  
 que financiou/executou?

17%Apenas alguns 
projetos

53%Sim

13%Não

17%Não se aplica



Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013  | 67

Gráfico 23.  A empresa investe em ações  
 de voluntariado no Brasil?

20%

3%

77%Sim

Não

Sem resposta

Destaques

Os 288 projetos e programas relatados em 2012 
pelas 30 associadas Interfarma que aderiram a 
esse relatório foram classificados da seguinte 
forma: 175 ações de investimento social e 113 
ligadas ao negócio (veja mais informações na 
página 76). Desse total, 45 projetos receberam 
recursos pela utilização de incentivos fiscais de 
leis como Rouanet, do Esporte, Fumcad etc.

Estão relacionados a seguir resumos de alguns 
exemplos apontados pelas próprias companhias, 
o que não significa que outras participantes não 
tenham experiências análogas na mesma  
área e de igual importância.

Cultura

A Bagó apoiou a série de publicações Construindo 
com as mãos brasileiras, que valoriza o artesanato 
manual do país. As obras foram distribuídas para 
seus principais parceiros, fornecedores e clientes 
em todo o território nacional.

Com incentivo fiscal da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura de Minas Gerais, a Genzyme patrocinou 
a publicação Imagens, receitas e ladainhas – folia 
de reis de Aiuruoca, MG. A obra conta em texto 
e fotos a história dessa festa típica da cidade 
mineira de Aiuruoca, com suas músicas  
e receitas tradicionais.

Gráfico 22. Qual a faixa etária dos beneficiários  
 diretos da iniciativa?

19%Jovens

10%Idosos

15%Crianças

12%Crianças

7%Bebês

17%Adultos

20%Adolescentes

acima de  
60 anos

até 1 ano

2 a 6 anos

7 a 12 anos

26 a 60 anos

18 a 25 anos

13 a 17 anos
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A Novartis destinou recursos, via Lei Rouanet, 
para o Mozarteum Brasil executar o Projeto 
Cultural 2012. A instituição paulistana promoveu 
acesso gratuito à música clássica para milhares 
de pessoas de todas as faixas socioeconômicas 
e etárias, por meio de atividades culturais e 
educativas que realiza. Com base na mesma lei, a 
companhia beneficiou a Tucca ‒ Associação para 
Crianças e Adolescentes com Câncer, sediada 
em São Paulo (SP). O aporte foi para o Projeto 
Aprendiz de Maestro, realizado na Sala São 
Paulo, e com renda revertida para o atendimento 
especializado dos pequenos pacientes.

A Novo Nordisk doou recursos próprios para a 
Fundação Dorina Nowill para Cegos, de São Paulo 
(SP), elaborar versões em braile e em áudio do 
clássico infantil O patinho feio, de Hans Christian 
Andersen. A edição do conto é totalmente acessível 
a crianças cegas e com baixa visão. O material foi 
distribuído para bibliotecas e estabelecimentos de 
ensino público de todo o Brasil.

A Takeda também contribuiu com a Fundação 
Dorina Nowill para Cegos, destinando recursos 
via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-SP). O investimento ajudou 
a financiar dez títulos infantis audiodescritivos 
da Coleção Brailinho Tagarela, além de 4 mil 
canetas, destinados a 2 mil escolas públicas e 
bibliotecas da capital paulista.

Por meio do Programa de Ação Cultural (Proac), 
a Takeda colaborou com o projeto Tecer, Bordar 
e Brincar com Histórias, da instituição Ler é uma 
Viagem, de Jaguariúna (SP), que estimula 2.400 
crianças, adolescentes e jovens a cultivar o hábito 
e o prazer da leitura.

Educação

A Abbott e a Fundação Abbott, dos Estados 
Unidos, estabeleceram uma parceria com o 
Museu Kohl para desenvolver a exposição 
Ciência + Você. Patrocinada em 2012 e realizada 
em 2013, ela mostrou a crianças de 2 a 12 anos 
o papel da ciência para a saúde e o bem-estar. 
A mostra ocorreu no Museu Catavento, da 
prefeitura de São Paulo, no qual os participantes 
vivenciaram o dia a dia de um laboratório e 
compartilharam seus pensamentos e reflexões 
após participarem de experiências.

A Allergan valeu-se dos mecanismos de 
destinação de impostos do Fumcad-SP para 
colaborar com o Projeto Brincando na Cozinha, 
conduzido pelo Instituto Movere. Foram 
realizadas oficinas de culinária para 108 crianças 
e adolescentes, promovendo coordenação motora, 
percepções gustativa, olfativa, visual e tátil, 
noções de peso e medida, além de desenvolver 
habilidades culinárias.
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Em 2012, o Projeto Escola Verde, da Bayer, 
completou seis anos oferecendo atividades de 
educação ambiental para alunos de escolas 
públicas dos municípios de Duque de Caxias 
(RJ) e Belford Roxo (RJ), entre outras cidades 
fluminenses. Cerca de 32 mil estudantes já 
foram beneficiados desde o início do projeto, 
5 mil só em 2012. O parceiro executor é a 
Universidade do Grande Rio (Unigranrio), que 
desenvolve atividades pedagógicas com crianças 
e professores, três vezes por semana, numa trilha 
ecológica situada em área verde vizinha ao parque 
industrial da empresa.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado em 5 de junho, a Roche recebeu 
em sua sede, na capital fluminense, 90 alunos de 
duas turmas da Escola Municipal Lincoln Bicalho 
Roque, para participar do Projeto Educação 
Ambiental. Eles visitaram a planta da indústria 
e assistiram à palestra sobre cuidados com a 
natureza e com o lixo e seus impactos. Ao final, 
os estudantes receberam instruções para elaborar 
uma redação, e as três melhores de cada turma 
foram premiadas.

Saúde
Acesso à medicina

A Ação Global, da Allergan, ofereceu exames de 
glicemia e colesterol, aferição de pressão arterial, 
cálculo do índice de massa corpórea, palestras 
sobre saúde geral e bucal e conscientização sobre o 
meio ambiente para 365 moradores de Guarulhos 
(SP). A iniciativa ocorreu em espaços públicos, 
em parceria com a Odontoprev, e contou com 
envolvimento de 25 voluntários da empresa.

A Astellas adquiriu 500 tíquetes de Big Mac, 
no chamado McDia Feliz. Nessa data, parte da 
arrecadação com a venda do lanche é revertida 
a associações de combate ao câncer infantil e 
juvenil. O valor apurado foi revertido à Tucca, 
sediada na capital paulista.

A Novartis mantém a Carreta da Saúde, desde 
sua criação, em 2010. Esse consultório móvel 
leva informação, diagnóstico e tratamento 
gratuito para eliminação da hanseníase no 
Brasil. Em 2012, foram realizados mais de 55 
mil atendimentos gratuitos e 1.093 diagnósticos 
da doença. O Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) 
gerencia o projeto, com apoio do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conasems).
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Conscientização e qualidade de vida

Mais Saúde é a iniciativa da Boehringer 
Ingelheim, junto com a organização Ashoka, 
que incentiva empreendedores sociais em todo o 
mundo. A parceria consiste no financiamento de 
50 empreendedores na área de saúde. Em 2012, 
três deles eram brasileiros, que trabalhavam com 
acessibilidade, nutrição e inclusão.

A GE Healthcare financiou a construção e a 
manutenção do Centro de Promoção da Saúde 
(Cedaps). Ele implantou o Projeto Ideia Brilhante, 
no Complexo do Alemão, localizado na capital 
fluminense, beneficiando 300 moradores com a 
melhoria do acesso à alimentação saudável e à 
prática de exercícios físicos.

A GlaxoSmithKline elaborou, em 2009, o Projeto 
Phase Brasil, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e 
a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan). Trata-se de uma série de oficinas e 
atividades interativas e lúdicas sobre higiene 
pessoal, saúde, alimentação e meio ambiente 
em quatro escolas da rede pública municipal 
do Rio de Janeiro (RJ). Em 2012, 5.186 pessoas 
foram envolvidas, entre crianças, adolescentes, 
professores e pais.

A MSD é uma das mantenedoras do Instituto 
Criança é Vida, organização que oferece 
treinamentos, atividades recreativas e palestras 
em creches e instituições sociais sobre saúde 
do bebê, gestação, violência doméstica, drogas, 
entre outros assuntos. As temáticas nasceram 
das demandas das próprias instituições e 
comunidades, localizadas em cinco cidades. 
Em 2012, a Secretaria da Assistência Social de 
Campinas solicitou a multiplicação do projeto 
para 20 organizações diante do sucesso reportado 
por uma das beneficiadas.

A Novo Nordisk patrocinou pela primeira vez 
o Encontro de Jovens Surdos de Minas Gerais, 
realizado na cidade de Montes Claros (MG). O 
evento foi organizado pela Associação de Surdos 
em Montes Claros (Asmoc), que promoveu 
discussões sobre melhorias em leis, divulgação da 
Libras, participação em políticas de educação e 
inclusão social e reconhecimento de direitos.
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Desde 2001, a Roche investe no Programa 
Vizinho Legal, uma série de ações com 
participação de colaboradores para tornar a 
comunidade do entorno da sede de São Paulo 
(SP) mais saudável, fortalecida e cidadã. O 
programa já beneficiou mais de 8 mil pessoas, 
616 só em 2012. Entre as atividades estão: 
acolhimento psicológico, aulas de música, inglês, 
esportes, dança e teatro, além de orientação 
familiar e workshops para o corpo docente de 
escolas parceiras. O programa ganhou, em 2012, 
certificado de reconhecimento do Unicef pelo 
trabalho em rede, realizado em prol da garantia 
dos direitos da criança e do adolescente.

A Sanofi iniciou o Movimento Musas (Mulheres 
Unidas de Atitudes Saudáveis). A empresa 
construiu e mantém uma rede virtual onde 
são colocados em evidência temas como 
valorização pessoal e profissional da mulher, 
autoestima, saúde e bem-estar. A fan page do 
Musas atingiu 87 mil likes em seis meses; 4 mil 
mulheres enviaram depoimentos com seus 
dilemas, conflitos e conquistas. O investimento 
– parcialmente realizado com incentivo fiscal via 
Lei Rouanet e Programa de Ação Cultural (Proac) 
– incluiu apoio a quatro projetos – sobre cinema, 
dança, deficiência e esportes –, desenvolvidos por 
brasileiras prestigiadas em suas áreas.

Humanização de tratamentos

Encontro com a Autoestima é uma iniciativa da 
AstraZeneca, com a proposta de levar informação 
e confiança para mulheres que passam pelo 
tratamento contra o câncer de mama. O projeto, 
executado pelo Instituto Lado a Lado, começou 
em 2009. Somente em 2012 foram realizadas 
ações com 895 pacientes, de 17 municípios. Uma 
pesquisa revelou que 72% delas julgaram muito 
importante a possibilidade de compartilhar suas 
histórias e vivências.

Desde 2007, a AstraZeneca realiza o Viva a 
Cultura!, projeto que conta com incentivo fiscal 
via Lei Rouanet. Educadores e profissionais 
de música, artes plásticas e teatro percorrem 
hospitais interagindo com as crianças internadas, 
sobretudo com câncer, e as que passam por 
atendimento ambulatorial. A equipe desenvolve 
oficinas diferentes a cada dia, para motivar os 
pacientes e ajudar a resgatar sua autoestima. 
Em 2012, abrangeu cinco hospitais, em quatro 
cidades, beneficiando 850 pessoas.
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A Lundbeck apoia, desde 2009, o Instituto 
Municipal Philippe Pinel, na capital do Rio 
de Janeiro (RJ). A instituição faz inclusão 
social de pacientes com transtorno mental. 
A companhia doa papel para reciclagem na 
oficina artesanal do ambulatório, a Papel Pinel, 
na qual as pessoas produzem objetos, que, 
depois, são comercializados.

Há sete anos, a MSD contribui para a Associação 
Brasileira de Hippoterapia e Pet Terapia 
(Abrahipe), de Cotia (SP). A instituição promove 
gratuitamente reabilitação neuropsicomotora e 
cognitiva de pessoas com deficiência, utilizando 
método terapêutico que envolve cavalos e cães. 
Em 2012, foram beneficiadas 80 pessoas, com 
idades entre 2 e 60 anos. Estudos qualitativos, 
metodologicamente estruturados, identificaram 
significativa melhora no desenvolvimento de 
aspectos motores e sensório-cognitivos  
dos participantes.

Em parceria com a prefeitura de Guarulhos (SP), a 
Pfizer deu continuidade ao Projeto Tear, concebido 
pela companhia em 2003. Seu objetivo é promover 
a reinserção social de portadores de transtornos 
mentais, por meio de oito tipos de oficinas 
terapêuticas e profissionalizantes: Vitral, Velas & 
Sabonetes, Mosaico, Encadernação & Papelaria 
Artesanal, Papel Reciclado Artesanal, Serigrafia 
& Personalização, Tear & Costura, Marcenaria 
& Marchetaria. Os materiais produzidos foram 
comercializados, e os valores obtidos com a venda, 
revertidos para os 120 usuários.

Investimento em formação ou em pesquisa

Comunidades Saudáveis é o nome do projeto da 
ONG Inmed Brasil que a GE Healthcare passou 
a apoiar em 2012. Consiste na capacitação de 
agentes comunitários, em parceria com alunos 
de medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Esses agentes levaram 
informações de saúde a 400 moradores do 
Salgueiro, na capital fluminense.

A Sanofi valeu-se do incentivo fiscal da Lei 
Rouanet para garantir a preservação do 
patrimônio cultural da saúde da Fiocruz. Um 
prédio será construído na cidade do Rio de 
Janeiro, e ali serão abrigados e tratados os 
acervos mantidos pela Casa de Oswaldo Cruz, 
obedecendo-se normas internacionais de 
segurança, climatização e tecnologia.
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Saúde sexual e reprodutiva

A ONG Plan Internacional põe em prática o 
Programa Adolescente Saudável, iniciativa global 
da AstraZeneca em prol da qualidade de vida de 
adolescentes. Com foco em gênero e saúde sexual 
e reprodutiva, o programa auxilia centenas de 
beneficiários e suas famílias a fazer as escolhas 
mais adequadas para proteger sua saúde, por 
meio de diálogo e de meios de comunicação. 
Realizado em cinco municípios maranhenses, já 
beneficiou mais de 41 mil adolescentes, de 13 a 17 
anos, desde que foi implantado, em 2010.

Desde 2004, a Pfizer patrocina a iniciativa Vale 
Sonhar, desenvolvida pelo Instituto Kaplan, que 
incentiva jovens de todas as escolas estaduais de 
São Paulo a elaborar seu projeto de vida, além de 
orientar sobre sexo seguro, prevenção de gravidez 
na adolescência e planejamento familiar. As 
oficinas colaboraram para diminuir os índices de 
gravidez na adolescência no estado de São Paulo. 
Em 2012, foi feita parceria com a Secretaria de 
Ensino do Estado de Goiás para beneficiar 680 
escolas naquele estado.

Outras áreas temáticas

Anualmente, a Actelion faz uma doação 
financeira para o Educandário Romão Duarte, 
que abriga crianças órfãs e oferece creche 
gratuita para famílias de baixa renda. O local foi 
fundado em 1738, na cidade do Rio de Janeiro, e 
recebe apoio da companhia desde 2009. Quinze 
voluntários participaram de ações em 2012, 
beneficiando dezenas de bebês e crianças  
de até seis anos.

Pelo Projeto de Valorização do Jaborandi, da 
Boehringer Ingelheim, centenas de pessoas de 
comunidades rurais tradicionais receberam 
apoio para realizar o extrativismo do jaborandi 
de forma social, ambiental e economicamente 
sustentável. O trabalho com a planta arbustiva – 
de utilidades fitoterápicas e cosméticas – começou 
em 2010 e é aplicado em cinco localidades: Cocais 
AG-3 (PI), Mata Roma e Barra do Corda (MA), e 
São Félix do Xingu e Parauapebas (PA).
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A Bayer mantém a Escola de Futebol, no 
município de Belford Roxo (RJ), desde 1993. 
Nesse período, já recebeu 20 mil inscrições e 
formou quase 5 mil atletas-cidadãos na faixa 
etária dos 7 aos 25 anos. Além de treinar e 
competir, os alunos têm aulas de redação, 
português, matemática e informática. Ao todo, 
foram beneficiados 250 adolescentes e jovens de 
ambos os sexos em 2012.

Também em Belford Roxo, a Bayer ajudou a 
custear as Olimpíadas da Cidadania, organizadas 
pela ONG Sublime. Participaram mil crianças 
e jovens e cerca de 350 pessoas portadoras de 
necessidades especiais, de 14 municípios do Rio 
de Janeiro. Houve disputas em modalidades 
como futebol de campo e de salão, tênis de mesa, 
judô, vôlei, handebol, basquete, natação, xadrez, 
atletismo e caratê.

A Merck financiou o Projeto Capacita RH, 
desenvolvido pela Firjan e pelo Centro Integrado 
de Estudos e Programas de Desenvolvimento 
Sustentável (Cieds). Vinte e cinco pessoas com 
deficiência receberam orientações social e 
profissional para facilitar a inserção no mercado 
de trabalho, melhorar condições gerais de saúde e 
ampliar sua mobilidade cultural. Os treinamentos 
foram para os postos de assistente administrativo, 
atendente comercial, operador de distribuição e 
armazenagem. Dois alunos passaram a integrar o 
quadro de funcionários da companhia.

A Caravana do Esporte Zambon chegou à 
cidade de Embu das Artes (SP) e envolveu a 
participação de 32 voluntários da empresa. Eles 
acompanharam e apoiaram o Instituto Esporte 
& Educação (IEE) nas oficinas de futebol, vôlei, 
basquete, tênis e atletismo, oferecidas para 360 
alunos da rede pública do município. O trabalho 
incluiu formação de 40 professores.
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Doações de materiais

Metade das participantes desse relatório 
fez doações em materiais ao longo do ano 
de 2012. Foram produtos, equipamentos 
e objetos, entregues a instituições 
filantrópicas, cooperativas ou comunidades 
em situação de emergência.

Por meio do Projeto Brasil Solidário, a 
Bagó adquiriu itens de higiene pessoal 
(pasta e escova de dente, sabonete, 
desodorante etc.) para o Lar Torres de 
Melo, em Fortaleza (CE), que beneficia 
320 idosos, moradores de rua. Seus 
funcionários doaram alimentos não 
perecíveis e roupas ao orfanato Lar Pedro 
Richard – Casa das Meninas, no Rio de 
Janeiro (RJ), que acolhe e educa crianças de 
4 a 12 anos, além de organizar uma festa no 
local, com lanches, brincadeiras e músicas.

A Zambon destinou nove computadores, 
quatro impressoras e 94 itens de 
informática (caixa de som, máquina 
fotográfica, scanner, rádio, teclado, GPS, 
DVD-player, monitor, no-break) para o 
Lar Escola São Francisco, em São Paulo 
(SP). Os valores da revenda, no bazar 

da entidade, foram revertidos para a 
manutenção das atividades de reabilitação 
médica de pessoas com deficiência física.

Na lista de destinações de itens há, 
ainda, toneladas de recicláveis, milhares 
de materiais escolares e centenas de 
brinquedos e cobertores. Tais doações 
não foram contabilizadas em dinheiro 
e, portanto, não estão incluídas no valor 
total do investimento social declarado 
neste relatório. A seguir, um breve resumo 
ilustrativo da extensa relação de 2012:

 922 brinquedos;

 420 cobertores;

 238 computadores;

 8.014 itens de higiene;

 5.637 peças de material escolar 
(apontador, caderno, caneta);

 135 toneladas de material reciclável;

 921 quilos de roupas.
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Ações sociais ligadas  
ao negócio

Considerações gerais

Cerca de 46% das iniciativas realizadas pelo bem 
da comunidade, ao longo de 2012, favoreceram, 
direta ou indiretamente, possíveis consumidores 
dos produtos das farmacêuticas. Esse número 
cresceu 16% em relação a 2010. O aumento reflete 
uma tendência mundial de as empresas alinharem 
sua filantropia à área de atuação.

Para garantir transparência na exposição dessas 
ações, elas foram agrupadas em bloco distinto nas 
fichas técnicas individuais (veja a partir da página 
87). Os destaques, apontados pelas participantes, 
estão reunidos a seguir.

Apoio a associações de pacientes

A Alexion interagiu diretamente com três 
associações de pacientes, disseminando 
informações sobre tratamento, prevenção e 
diagnóstico de doenças. As beneficiadas foram: 
Associação dos Familiares, Amigos e Portadores 
de Doenças Graves (Afag), Associação Paulista de 
Familiares e Portadores de Mucopolissacaridose 
(APMPS) e Associação Brasileira de 
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (ABHPN).

A Allergan doa recursos, desde 2004, para a 
Associação dos Portadores de Olho Seco (Apos). 
Com cerca 3 mil associados e abrangência 
nacional, a ONG beneficiou adultos a partir 
de 26 anos. O investimento foi aplicado na 
realização de palestras de conscientização nas 
principais cidades do Brasil, caminhadas com 
pacientes, exames e orientação com médicos 
oftalmologistas.

Há nove anos a Chiesi colabora com a Associação 
Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e com 
a Associação Brasileira de Talessemia (Abrasta). 
Os montantes destinados pela companhia ajudam 
as duas entidades da capital paulista a financiar 
tratamentos, sobretudo de adolescentes.

A Daiichi Sankyo contribuiu, pelo terceiro ano 
consecutivo, com a Associação Amigos do Coração 
(AAC). A instituição atua em prol de milhares 
de pacientes com cardiopatias, internados no 
Instituto do Coração (Incor) e atendidos pelo SUS, 
na capital paulista. O aporte financeiro supriu 
despesas, sobretudo de transporte, no trabalho de 
melhoria do ambiente hospitalar.
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A Genzyme continuou a apoiar várias 
associações de pacientes, entre elas: Associação 
Brasileira dos Portadores de Doenças de 
Gaucher (ABPDG) e Associação Paulista 
dos Familiares e Amigos dos Portadores de 
Mucopolissacaridoses (APMPS), na manutenção 
de suas atividades; Associação Nacional dos 
Portadores da Doença de Gaucher e Outras 
Doenças Raras (ANPDG), na expansão das suas 
atividades no país; Associação Catarinense de 
Mucopolissacaridoses (Acamu), em encontro de 
pacientes e atividades beneficentes; Associação 
Brasileira de Pacientes Portadores da Doença 
de Fabry e Familiares (Abraff), na elaboração 
de material educativo sobre a doença; e a 
Associação Mineira de Portadores e Amigos de 
Gaucher (Ampag), na elaboração de cartilha 
explicativa e participação em eventos.

A MSD repassou recursos para sete ONGs, de 
diferentes áreas terapêuticas, e com sedes em 
quatro cidades do estado de São Paulo. Essas 
entidades desenvolvem campanhas e projetos de 
conscientização e educação em saúde, sobretudo 
relativos a HPV e hepatite C. Cerca de 6 mil 
pessoas, com idades a partir de 13 anos,  
foram atingidas.

Há três anos, por meio do Edital de Convocação 
de Projetos, a Roche seleciona parcerias com 
associações de pacientes. A escolha baseia-se em 
aspectos como: assistência e suporte a pacientes, 
familiares e cuidadores; conscientização, 
sensibilização e mobilização pública; 
desenvolvimento e disseminação de informação, 
educação em saúde, pesquisa e conhecimento; 
controle social, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas.

A Shire contratou cursos sobre captação 
de recursos para dirigentes de nove 
entidades integrantes da Aliança Brasil de 
Mucopolissacaridoses (Abramps). Paralelamente, 
funcionários se mobilizaram para criar produtos, 
como os 2.200 calendários ilustrados por fotos 
de personalidades e pacientes, cuja renda da 
comercialização foi revertida para a Aliança.
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Campanhas de conscientização 
da população

Em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Urologia, Seccional São Paulo (SBU-SP), a Bayer 
fez uma campanha de conscientização, em quatro 
cidades paulistas (São Paulo, Sorocaba, Ribeirão 
Preto e Campinas). A data escolhida foi 15 de 
julho, quando se comemora o Dia do Homem. 
Houve distribuição de material educativo sobre 
saúde, mutirão de exames gratuitos (pressão, 
glicemia, massa corpórea, entre outros) e entrega 
de informativos sobre disfunção erétil.

Em 26 de setembro, Dia Mundial da Prevenção 
da Gravidez na Adolescência, a Bayer promoveu 
outra divulgação pública. Em São Paulo, folhetos 
informativos foram distribuídos em áreas de 
grande movimentação da cidade, como a avenida 
Paulista e estações do metrô. E em parceria com 
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
a indústria realizou pesquisa comportamental 
com 3 mil entrevistados, em quatro capitais (São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Recife) sobre os 
hábitos sexuais da população acima dos 16 anos.

Em visita a salões de beleza da capital paulista, 
a Bristol-Myers Squibb entregou a manicures 
cartilhas instrutivas sobre a hepatite B, reforçando 
também os cuidados diários da atividade em 
relação à doença. Em janeiro de 2013 foi aplicado 
o teste rápido da hepatite B nessas profissionais, 
tendo em vista a alta vulnerabilidade das mesmas 
apontada em recentes levantamentos de risco. A 
ação foi organizada pela ONG C Tem que Saber, C 
Tem que Curar e beneficiou cerca de 2.500 pessoas.

No último biênio, a Genzyme contribuiu com o 
Programa Hipercol Brasil, do Incor, em São Paulo 
(SP). Trata-se de campanha anual, que busca 
identificar, acompanhar e tratar pacientes com 
hipercolesterolemia familiar, o colesterol alto 
genético. Em 2012, cerca de 500 pessoas tiveram 
seu colesterol avaliado e receberam tratamento 
quando necessário.

No mês de junho, a Genzyme apoiou a realização 
da Primeira Semana Nacional de Conscientização 
sobre a doença de Pompe, organizada pela 
Associação Brasileira de Neurologia (ABN). Trata-
se de doença rara, que afeta músculos e sistema 
cardiorrespiratório. Médicos alertaram a população 
sobre a importância do diagnóstico precoce, sob o 
lema “Gente de fibra apoia essa causa”.



Relatório de Responsabilidade Socioambiental 2013  | 79

No Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, a 
AstraZeneca e a Bristol-Myers Squibb investiram 
em evento da Associação Diabetes Brasil (ADJ), 
no qual foram realizados 10.048 testes gratuitos 
de glicemia. Quem já tinha glicemia alterada 
teve seu tratamento avaliado, mostrando-se 
que, dentre os principais problemas de adesão, 
estão: a não aceitação da doença, alimentação 
inadequada, sedentarismo, falta ou uso 
inadequado de medicamentos utilizados e o não 
monitoramento da glicemia.

Na mesma data, a Novo Nordisk disseminou 
dados preventivos sobre essa patologia, ao 
distribuir material impresso educativo para 87 mil 
veículos, na praça de pedágio da rodovia Ayrton 
Senna, no km 92, em São Paulo.

A Shire apoiou a Campanha Crescer Como 
Iguais, da Abramps. O objetivo era conscientizar 
médicos e a população em geral sobre a 
mucopolissacaridose (MPS). A iniciativa 
englobou pesquisa do Datafolha com mães de 
pacientes, exposição de fotos com personalidades 
e iluminação do Cristo Redentor,  
na capital fluminense.

Acesso a diagnósticos e medicamentos

A Abbott Laboratories dos Estados Unidos doou 
seu produto anestésico para a realização de 500 
cirurgias em crianças com deformidades faciais 
(como lábio leporino e fenda palatina), em seis 
cidades brasileiras. A iniciativa, em parceria com 
a ONG Operação Sorriso, incluiu ainda 1.500 
atendimentos. Na cidade do Rio de Janeiro, 50 
voluntários da companhia ajudaram a coordenar 
a realização de exames e cirurgias.

A Actelion proporcionou a realização do 
diagnóstico da doença de Niemann Pick tipo C 
no Brasil. A indústria fornece kits para os médicos 
embalarem corretamente as amostras de sangue e 
de pele dos pacientes investigados em todo o país. 
O material segue pelos Correios para o Serviço 
de Genética Clínica do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (RS), único centro da América 
Latina capacitado a identificar efetivamente a 
doença. Também são divulgadas informações 
para especialistas.
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Com patrocínio da Sanofi, a Semana do 
Bebê – Todos Juntos pela Primeira Infância, 
ocorreu em Arcoverde (PE). Ela fomentou a 
conscientização da sociedade e das autoridades 
municipais para mudanças de comportamento 
e criação de políticas públicas que assegurem os 
direitos de gestantes, mães e seus bebês, além do 
desenvolvimento saudável das crianças em seus 
primeiros anos de vida. A companhia também 
assinou parceria com o Unicef, entidade 
executora da ação, pela qual garantirá recursos 
para implantá-la em 20 municípios do estado 
de Pernambuco pelos próximos três anos. As 
iniciativas fazem parte do programa global 
Criança Saudável, Criança Feliz.

A Takeda contribuiu para que a Policlínica 
de Pneumologia de Londrina, no Paraná, 
beneficiasse 30 mil adultos com diagnóstico 
gratuito da doença pulmonar obstrutiva 
crônica. Essa patologia tem alta incidência 
e significativo impacto social na população 
brasileira acima de 40 anos.

Vacinas e medicamentos  
em ajuda humanitária

Sete indústrias doaram medicamentos em 
2012 para organizações governamentais, 
Defesa Civil, hospitais, postos públicos e 
privados de saúde. Juntas, Allergan, Bayer, 
Genzyme, Ferring, MSD, Sanofi e Shire 
forneceram mais de 200 mil unidades de 
remédios que não eram amostras grátis.

Esse volume soma cerca de R$ 2 milhões, 
com base no custo de mercado, total não 
contabilizado no investimento social total 
das participantes desse relatório (veja mais 
informações na página 57). Alguns exemplos 
estão listados a seguir.

A MSD, desde 1994, envia 10 mil doses 
anuais do medicamento indicado para a 
prevenção da “cegueira do rio” (oncocercose) 
às aldeias ianomâmis no Amazonas, com 
distribuição pelo Ministério da Saúde.

Pelo oitavo ano, a Sanofi apoiou a expedição 
Bandeira Científica, realizada pela Fundação 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP). Dezenas de médicos 
e estudantes de medicina prestaram 
atendimento básico de saúde a milhares 
de moradores de Afogados da Ingazeira 
(PE), quando também houve doação de 
medicamentos e de vacinas da companhia.
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Investimento em hospitais ou instituições 
de pesquisa

A Alexion subsidiou atividades de apoio 
educacional, para oferta de conhecimento e 
atualizações, voltadas a graduandos de faculdades 
da área de saúde em várias localidades do país.

A Genzyme aportou recursos para a construção de 
um ambulatório de atendimento a pacientes com 
erros inatos de metabolismo, em Recife (PE). O 
Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip), 
inaugurado em novembro de 2012, tornou-se o 
centro de referência mais importante das regiões 
Norte e Nordeste e no Brasil nesse campo.

A Shire, ao lado de outras empresas, contribuiu 
financeiramente para estruturação e montagem 
do Laboratório de Genética da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), em Salvador (BA), que 
futuramente realizará testes genéticos na região 
Nordeste do Brasil.
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Considerações 
finais
O presente Relatório Interfarma de 
Responsabilidade Socioambiental 2013 concretiza 
a continuidade do empenho das indústrias 
associadas que, desde 2009, têm reportado e 
levado a público, de forma conjunta, as suas 
boas práticas dentro e fora da cadeia produtiva e, 
ao mesmo tempo, vêm promovendo sucessivas 
discussões sobre o amplo leque de temas que 
envolve a cidadania corporativa.

Um dos avanços nesse sentido consistiu no 
desenho do projeto social das companhias, aporte 
inicial de recursos nessa frente inédita e seu 
lançamento oficial em 2013. Focado nos campos 
da saúde e da educação – principais áreas de 
investimento das participantes do relatório ‒, ele 
beneficiará crianças e adolescentes de baixa renda.

Esse trabalho coletivo na criação de nova ação 
filantrópica mostra um compromisso a mais das 
integrantes da Comissão de Responsabilidade 
Social da Interfarma, pois vai além do que cada 
uma já realiza de forma individual.

Outros progressos, presentes no relatório, 
englobaram:

 aumento do total de ações de responsabilidade 
corporativa, práticas setoriais e investimento 
social;

 elevação do montante de recursos aportados 
em projetos/programas voltados ao 
bem comum – em especial, do caixa das 
indústrias –, somando R$ 42,5 milhões para 
ações sociais em 2012;

 mais beneficiários – cerca de 3,3 milhões 
de cidadãos atingidos diretamente pelas 
atividades filantrópicas das companhias;

 crescimento considerável do efetivo de 
voluntários a partir de 2011, mobilizando mais 
de 3.500 pessoas pelo bem comum em 2012.
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Entretanto, ainda que se constate que muitos 
aspectos evoluíram na terceira edição sucessiva 
desse documento, os integrantes da Comissão 
estão de acordo que, como grupo de ponta, têm 
de aprimorar alguns pontos prioritários, listados 
brevemente a seguir.

1 – Mobilizar as demais associadas que ainda não 
participam da Comissão de Responsabilidade 
Social da Interfarma para indicarem seus 
representantes e se unirem a esse grupo de 
trabalho, bem como participarem do relatório 
socioambiental coletivo.

2 – Prosseguir com o intercâmbio das 
práticas bem-sucedidas em responsabilidade 
socioambiental empresarial, indicadores setoriais 
e investimento em filantropia, de maneira a 
motivar e a influenciar todas as integrantes da 
Interfarma a aprofundar suas iniciativas, sejam 
elas indústrias de porte pequeno, médio ou 
grande, bem como o setor de farmacêuticas como 
um todo.

3 – Empenhar-se em analisar os benefícios 
concedidos ao corpo funcional, no sentido de 
aprimorar e ampliar condições exemplares para o 
bem–estar de todos os colaboradores nos campos 
profissional e pessoal.

4 – Aumentar a propagação da boa conduta 
socioambiental em toda cadeia de negócios, 
priorizando, em especial, a contratação de 
fornecedores que comprovem seu cuidado com a 
vida no planeta.

5 – Conjecturar a viabilidade de aumento do 
volume de recursos financeiros investidos nas 
iniciativas sociais no país e de elevação das 
doações de materiais e equipamentos a terceiros.

6 – Analisar os mecanismos de renúncia fiscal 
recém-criados, sobretudo na área de saúde, e 
auxiliar os departamentos internos a assumir 
metas ousadas de destinação de impostos devidos 
para as causas de benefício comunitário.

7 – Encarar a experiência do novo projeto social 
coletivo como uma oportunidade fundamental de 
grande aprendizado das indústrias investidoras na 
execução e acompanhamento, de forma conjunta, 
de uma iniciativa pelo bem comum.

8 – Monitorar e avaliar mais e de forma 
mais crítica a execução das práticas de 
responsabilidade socioambiental e dos 
projetos sociais, contribuindo, assim, para um 
aperfeiçoamento contínuo das iniciativas em 
curso e das futuras.

9 – Mensurar com mais acuidade os resultados 
concretos e os impactos transformadores 
alcançados pelas práticas de responsabilidade 
socioambiental e projetos sociais, a fim de rever 
rotas previamente adotadas, se necessário for.

10 – Continuar no empenho conjunto de 
influenciar o desenvolvimento, pelos governos, 
de novas políticas públicas no país que garantam 
a boa saúde e o bem-estar dos brasileiros de 
maneira ampla e justa.
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 possuam boa conduta 
socioambiental.

 Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para reduzir a geração de resíduos sólidos e o 
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
Coletor de água pluvial – redução de 
aproximadamente 10% no consumo de água 
potável por meio da utilização da água da chuva na 
manutenção, limpeza geral e irrigação de jardins na 
sede administrativa em São Paulo (SP).

Datas especiais – série de atividades educativas e 
lúdicas para filhos de funcionários no Dia das Crianças; 
ações de conscientização sobre doenças e hábitos de 
vida saudáveis (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 nutricionais e 
farmacêuticos.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas realizadas pela empresa; acréscimo 
de 40% em número de voluntários em 2012.

Licença-maternidade – adoção do período de seis 
meses, permitindo às colaboradoras mais tempo para se 
dedicar ao recém-nascido. 

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: 
1.555

Nome da matriz: 
Abbott Laboratories

Ano de fundação: 
1888

Cidade da sede: 
Abbott Park, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
91.000
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Programa Clara Abbott – oferta, pela Fundação Clara 
Abbott, nos Estados Unidos, de assistência financeira 
a funcionários ativos e aposentados com problemas 
graves de saúde ou financeiros, além de concessão de 
bolsas de graduação para filhos de colaboradores.

Programa Sempre Com Você – oferta de 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.

Sítio de compostagem – destinação de resíduo 
orgânico da fábrica no Rio de Janeiro (RJ) para 
formação de húmus, distribuído a dezenas de 
moradores do entorno que o utilizam como fertilizante 
natural em seus jardins.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Cooperação com o governo brasileiro – apoio ao 
Programa Ciência sem Fronteiras (Speaker Series) 
por meio de patrocínio a palestrantes científicos e de 
tecnologia de outros países na participação em eventos 
de saúde em universidades do Brasil.

Medicamentos para Doenças Negligenciadas 
(DNDi, na sigla em inglês) – projeto de parceria 
com a instituição de pesquisa na área de doenças 
negligenciadas.

Portal SinCrohnia (www.sincrohnia.com.br) – 
elaboração e gestão de plataforma on-line sobre 
a doença de Chron, com informações sobre essa 
condição para profissionais de saúde e o público em 
geral. Com 388.838 acessos, o portal auxilia centenas 
de pessoas. Parceria: Associação Brasileira de Colite 
Ulcerativa (ABCD).

Programa Mãe de Minas – apoio no atingimento das 
metas e indicadores do Programa Rede Cegonha – 
Piloto Mães de Minas, relacionado à saúde da mulher 
e da criança menor de um ano, de maneira a reduzir a 
mortalidade infantil.

Ações sociais
Associação Arte Despertar – contribuição para a 
entidade realizar oficinas de música e rodas de leitura 
para dezenas de pacientes e profissionais de saúde da 
Santa Casa de São Paulo, aproximando a arte e a cultura 
da saúde e elevando a humanização do ambiente 
hospitalar. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet.

Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD) – contribuição aos programas de promoção da 
saúde e do bem-estar de 274 crianças e adolescentes 
com deficiência física por mês, em São Paulo (SP), por 
meio de uso de tecnologia avançada nos atendimentos. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-SP).

Associação Esporte Solidário – contribuição para 
a entidade realizar a Corrida para o Futuro, em 
São Paulo (SP), que beneficiou com aulas de esportes 
e alimentação cem crianças e adolescentes entre 
9 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Lei do Esporte.

Associação Helena Piccardi de Andrade Silva 
(AHPAS) – contribuição ao programa de transportes 
da instituição em São Paulo (SP), que garante acesso 
ao tratamento a dezenas de crianças e adolescentes 
com câncer. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-SP).

Boccanera Produções Artísticas – contribuição para a 
realização do Programa Roda Gigante, que beneficiou 
20 mil pessoas no Rio de Janeiro (RJ) por meio de 
visitas regulares dos doutores palhaços às enfermarias 
pediátricas de quatro hospitais públicos e de oito 
oficinas nos hospitais e nas comunidades de jovens do 
entorno. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet.
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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 fábrica, 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 durante as comemorações.

Doação em materiais – destinação, a projetos de 
terceiros, de 300 brinquedos, 420 cobertores, 200 itens 
de higiene, três toneladas de materiais recicláveis, 90 
unidades de material escolar e 50 quilos de roupas. 

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 investimento 
foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

ImageMágica – contribuição para a instituição realizar 
o Projeto Saúde e Cultura, que englobou duas oficinas 
de fotografia em São Paulo (SP) e duas no Rio de Janeiro 
(RJ) para sensibilizar 150 pessoas (equipes de saúde, 
pacientes, familiares) sobre a importância do cuidar. 
Dez voluntários participaram na organização de oficinas 
de foto. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet. 

Museu Kohl – contribuição da empresa e da Fundação 
Abbott, nos Estados Unidos, para o desenvolvimento 
da exposição itinerante e interativa Ciência + Você, no 
Museu Catavento da Prefeitura de São Paulo (SP), que 
mostra às crianças o dia a dia de um laboratório.

Mutirão da Saúde – oferta de exames gratuitos 
de aferição de pressão e glicemia, orientação sobre 
colesterol, alimentação saudável, hepatites virais, HIV e 
artrite reumatoide, beneficiando 120 pessoas em São 
Paulo (SP). Dez voluntários da empresa atuaram como 
apoiadores nas atividades.

Programa de reaproveitamento de material de 
escritório – coleta e destinação, à Creche Núcleo 
Assistencial Irmão Alfredo (Naia) e à Associação 
Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), sediadas 
em São Paulo (SP), de duas toneladas de materiais 
(de escritório, escolares e recicláveis, cartuchos de 
impressora e equipamentos de informática).

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa (ABCD) 
– organização, em parceria com a empresa, de uma 
caminhada informativa com dezenas de pessoas 
para ampliar o conhecimento da população sobre a 
doença de Crohn.

Associações de diabetes – suporte, da Divisão 
Diabetes Care, a entidades de controle e combate 
à doença, de atuações local ou nacional, com a 
doação de mais de 150 glicosímetros e tiras-teste 
para monitoramento de níveis de glicose por pessoas 
portadoras de diferentes tipos de diabetes.

Associação para Prevenção e Tratamento da 
Aids (Apta) – patrocínio ao 16º Educaids, congresso 
realizado em São Paulo (SP) pela instituição, com 
presença de educadores, profissionais de saúde e 
gestores públicos que debatem prevenção a doenças 
sexualmente transmissíveis e educação sexual, tendo 
como principal foco crianças e adolescentes.

Instituto Kaplan – contribuição para a entidade 
realizar e divulgar a Primeira Edição do Projeto Pipoca, 
um concurso on-line de vídeos de até um minuto que 
mostrem a adolescentes e jovens várias maneiras de 
prevenir o HIV e a Aids. 

Operação Sorriso Brasil – colaboração para realizar, 
em seis cidades, 500 cirurgias de lábio leporino e 
fenda palatina, por meio da doação de produto 
anestésico da empresa, além de apoio financeiro, junto 
com a Fundação Abbott, nos Estados Unidos, para o 
aumento das localidades atendidas, e da atuação de 50 
voluntários do Rio de Janeiro (RJ) no suporte logístico, 
tradução e transportes.

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) – 
apoio para a execução, pela entidade, da Campanha 
Curta, Abrace, Compartilhe, de conscientização sobre 
a psoríase, com ações de esclarecimento pelo país 
e reportagens em mídia on-line, TV e rádio. Contou 
com a participação de dez voluntários, que levaram 
informações à população a esse respeito.
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Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM) – 
realização, com a empresa, da campanha Prematuro 
Imunizado é Prematuro Protegido, que divulgou 
informações sobre o vírus sincicial respiratório, por 
meio de um grande pulmão cenográfico montado no 
Rio de Janeiro (RJ). 

Sociedade Brasileira de Psiquiatria (SBP) – 
realização, com a empresa, da campanha Bipolar, que 
consistiu em workshops médicos para a imprensa a 
fim de ampliar o nível de informações sobre doenças 
psiquiátricas no país, alcançando-se 80 importantes 
canais de comunicação.

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

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional, de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 sólidos.

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 organização que faz a reciclagem; 
treinamento da equipe de limpeza para desempenho 
condizente com a prática.

Programa Actividade – contrato com organização 
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 atividades esportivas; 
distribuição de material com dicas de saúde e 
sugestões práticas. 

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.

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: 
33

Nome da matriz: 
Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Ano de fundação no país de origem: 
1997

Cidade da sede: 
Allschwil, Suíça

Número de funcionários no mundo: 
2.509
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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 
de doenças raras, sobretudo hipertensão pulmonar, 
doença de Gaucher e Niemann-Pick tipo C, visando 
aumentar a consciência sobre as enfermidades e a 
procura pelo diagnóstico. 

Orientação e acompanhamento de canais de 
distribuição – ações de monitoramento, com visitas 
periódicas ao local de armazenagem 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) – visando beneficiar milhares de pacientes 
e imprensa, oferece dados sobre a enfermidade, 
dispondo de serviços como resposta a dúvidas por 
parte de médicos, listagem de centros de tratamento, 
hospitais e especialistas.

Portal HAP (www.hipertensaopulmonar.com.br) 
– com o propósito de auxiliar milhares de pacientes 
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. 

Portal Rede Brasileira de Neurolipidoses (www.
neurolipidoses.com.br) – com o objetivo de beneficiar 
milhares de pacientes, especialistas, associações de 
pacientes e imprensa, dispõe de dados sobre a doença 
e de serviços como resposta a dúvidas por parte 
de médicos, listagem de centros de referência, de 
associações de pacientes e glossário.

Programa Action HAP (Hipertensão Arterial 
Pulmonar) – ação de relacionamento sobre 
hipertensão arterial pulmonar, direcionada a centenas 
de médicos de diversas especialidades, com o 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 auxiliá-los no manejo 
da doença e num diagnóstico mais precoce, 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 da oferta gratuita de exames 
de monitoramento hepático e de concentração de 
hemoglobina, central telefônica gratuita para tirar 
dúvidas sobre tratamento, envio de material de apoio e 
site informativo: www.programahappy.com.br.

Ação social
Educandário Romão Duarte – contribuição para 
a entidade no Rio de Janeiro (RJ) realizar melhorias 
estruturais nos berçários, atender bebês e crianças 
órfãos e oferecer creche a famílias de baixa renda. 
Recurso complementar investido pela empresa vem 
da parceria com seus funcionários e dependentes, que 
doam ao educandário os valores que seriam referentes 
a seus presentes de aniversário. Em troca as crianças 
enviam lembranças e cartões criados 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 e realizar encontros 
entre associações no país, beneficiando dezenas 
de pessoas.
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Associação Brasileira de Pacientes de Esclerose 
Sistêmica (Abrapes) – contribuição para a entidade, 
situada em Campinas (SP), desenvolver ações de 
conscientização sobre a doença e encaminhamento 
médico a pacientes, 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 atividades de atendimento clínico e 
reabilitação a pacientes por meio de equipe terapêutica 
multidisciplinar, além de prestar apoio a familiares.

Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD) – contribuição para a entidade, localizada em 
Recife (PE), realizar cursos e manter as atividades do 
centro de referência em tratamento neurológico.

Associação dos Familiares, Amigos e Portadores 
de Doenças Graves (AFAG) – contribuição para a 
entidade, situada em Campinas (SP), desenvolver 
atividades de conscientização, bem como promover 
apoio e orientação para que pacientes tenham acesso 
aos tratamentos adequados.

Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores 
de Mucopolissacaridose do Estado do Rio de 
Janeiro (AMPSRJ) – contribuição para a entidade, 
situada na capital fluminense, desenvolver atividades 
de conscientização, bem como promover apoio e 
orientação para que pacientes tenham acesso aos 
tratamentos adequados. 

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.

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. 

Programa para o Diagnóstico de Doença de 
Niemann-Pick tipo C no Brasil – contribuição para 
entrega de kits a médicos para o envio de amostras de 
sangue e pele de pacientes para exame diagnóstico 
gratuito, feito pelo Serviço de Genética Clínica do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS); manutenção 
de telefone e site para atender à classe médica, 
beneficiando cerca de 200 pessoas. Parceria: Fundação 
Médica do Rio Grande do Sul (FMRS).

Segundo 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.

Comunicação
tel.: (21) 2538-1513 – ramal 208 
actelion@millerbaum.com.br
www.actelion.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada 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). 

 Priorização na contratação de fornecedores 
que comprovadamente tenham boa conduta 
socioambiental.

 Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.

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

Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Benefício de previdência complementar – no site da 
empresa, os colaboradores encontram um contato de 
telefone 0800 e um e-mail, por meio dos quais podem 
tirar dúvidas e obter informações detalhadas.

Incentivo à economia de energia – a equipe do 
escritório é estimulada a apagar as luzes dos espaços 
físicos não utilizados e a usar a bateria do computador 
de forma ambientalmente responsável.

Incentivo à redução do uso de papel e plástico – a 
equipe do escritório é orientada a nunca imprimir sem 
extrema necessidade e a reutilizar as impressões em 
rascunhos. A empresa não usa copos descartáveis nem 
outros materiais desse tipo e, sempre que possível, opta 
por adquirir artigos biodegradáveis.

Nome comercial no Brasil
Alexion Farmacêutica Brasil Importação 
e Distribuição de Produtos e Serviços 
de Administração de Vendas Ltda.

Ano de início da operação no Brasil:
2009 

Sede no Brasil:
Itapevi (SP)

Número de funcionários no Brasil:
32

Nome da matriz:
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Ano de fundação:
1992

Cidade da sede:
Cheshire, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo:
1.100 
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Práticas corporativas ligadas ao setor
Educação médica continuada – oferta, pela empresa, 
de cursos de atualização nas áreas de hematologia e 
nefrologia, beneficiando dezenas de médicos no país. 

Apoio à realização de congressos e encontros 
científicos – suporte da empresa para a execução de 
mais de cinco importantes encontros nas áreas de 
hematologia e nefrologia, beneficiando centenas de 
médicos no país. 

Ações sociais ligadas ao negócio
Interação com associações de pacientes – visando 
a conscientização da população sobre questões 
relacionadas à saúde e/ou a disseminação de 
informações ao público sobre o tratamento, prevenção 
e diagnóstico de doenças, a empresa interage com 
associações de pacientes como: Associação dos 
Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves 
(Afag), Associação Paulista de Familiares e Portadores de 
Mucopolissacaridoses (APMPS) e Associação Brasileira 
de Hemoglobinúria Paroxística Noturna (ABHPN). 

Apoio educacional a universidades – oferta de 
conhecimento e atualizações para dezenas de 
graduandos das faculdades da área de saúde do país.

Marketing & Patient Support
tel.: (11) 3077-3805
alexionbrazil@alxn.com
www.alxn.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 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.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para aumento da eficiência energética, 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 com representação 
nos processos de tomada de decisão da empresa.

Nome comercial no Brasil: 
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.

Ano de início da operação no Brasil: 
1973

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
486

Nome da matriz: 
Allergan Pharmaceuticals, Inc.

Ano de fundação: 
1948

Cidade da sede: 
Irvine, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
10.500
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Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo 
para que dezenas de funcionários participem 
espontaneamente de ações filantrópicas realizadas ou 
apoiadas pela empresa.

Programa de Auditoria em Fornecedores – realização 
de auditoria periódica em terceiros, elaboração de 
relatório com oportunidades de melhoria, identificação 
de boas práticas e acompanhamento da resolução 
dos eventuais desvios, de maneira a evitar problemas 
no fornecimento.

Programa Jovem Cidadão – adesão da empresa, 
em São Paulo (SP) e Guarulhos (SP), ao programa de 
aprendizagem do governo do estado de São Paulo, 
com contratação de dois jovens e treinamento para o 
mercado de trabalho.

Programa Querer Bem Sua Vida – série de ações 
para zelar pela saúde física, mental, social e espiritual 
de todos os colaboradores, englobando, entre outros, 
exames periódicos, avaliação de glicemia, campanhas 
de controle de colesterol, programa de saúde alimentar, 
nutricionista, manual da gestante, cestas de bebê e 
check-up para executivos.

Redução de consumo de utilidades e resíduos – 
acompanhamento contínuo e busca de soluções, como 
o reuso de água nos sanitários, para a diminuição, em 
todas as áreas, de utilidades (água, energia e gás) e 
geração de resíduos, contribuindo para a economia 
financeira e preservando o meio ambiente.

Ações sociais
Ação Global – oferta gratuita, para 365 moradores de 
Guarulhos (SP), de exames de glicemia e colesterol, 
palestras sobre alimentação, cuidados com a saúde 
bucal e meio ambiente, além de medição de pressão 
arterial e índice de massa corporal. Participaram no 
atendimento ao público 25 voluntários e seus familiares. 
Apoio: Odontoprev.

Instituto Movere – contribuição para o Projeto 
Alimentando Esperanças, que orienta 50 gestantes 
adolescentes e oferece oficinas de artesanato, 
além de permitir reformar a cozinha experimental, 
adquirir alimentos e arcar com contas de água e luz. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-SP).

Instituto Movere – contribuição para o Projeto 
Brincando na Cozinha, que oferece oficinas de culinária 
a 108 crianças e adolescentes, além de permitir reformar 
a cozinha experimental, adquirir alimentos e arcar com 
contas de água e luz. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Doação de materiais – destinação de 600 livros, 600 
unidades de material escolar (apontador, caderno, 
caneta, borracha, lápis, régua), 60 toneladas de 
materiais recicláveis (alumínio, papelão, plástico etc.), 21 
mil unidades de plástico para reciclagem e 158 cadeiras, 
para a Casa André Luiz.

Papai Noel Existe – doações, por 134 colaboradores 
voluntários, para 200 pessoas de instituições sem fins 
lucrativos de Guarulhos (SP). Crianças da Casa Amor ao 
Próximo receberam roupas, calçados e brinquedos e 
idosos do Lar Portal da Esperança ganharam fraldas e 
leite em pó. A empresa adotou crianças sem padrinhos, 
cedeu o tempo dos funcionários para a entrega e arcou 
com embalagens e transporte dos donativos.
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Programa Allergan de Educação para Adultos – 
oferta de aulas em Guarulhos (SP) para formar cerca 
de cem pessoas da comunidade que ainda não 
tenham concluído o ensino fundamental ou médio. A 
empresa custeia professores, equipamentos, material 
escolar e lanche, além de inscrição e transporte para 
os exames oficiais. Parceria: Sindicato dos Químicos e 
Farmacêuticos de Guarulhos.

Ser em Cena – apoio para a entidade que integra 
portadores de distúrbios de comunicação e movimento 
à sociedade por meio da arte dramática, resultando na 
montagem da peça de teatro Linhas cruzadas, exibida 
em São Paulo (SP) para dezenas de expectadores. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Programa de Ação Cultural (Proac).

Somos Amigos da Allergan – visita de 310 
adolescentes à fábrica em Guarulhos (SP), com exibição 
de filme institucional, fornecimento de informações 
sobre a indústria farmacêutica e meio ambiente, tour 
pelas instalações, lanche e entrega de brindes. Dez 
voluntários da empresa acompanharam os visitantes e 
apresentaram as diferentes áreas. Parceria: Senac.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e 
Portadores de Glaucoma (Abrag) – contribuição para 
a entidade realizar a Semana de Combate ao Glaucoma 
e a Campanha com Personagens durante o Congresso 
de Prevenção à Cegueira, além de oferecer apoio, 
educação e conscientização a pacientes e população 
em nível nacional.

Associação dos Portadores de Olho Seco (Apos) 
– contribuição para a entidade realizar palestras de 
conscientização sobre a existência da doença, seu 
diagnóstico e tratamento, bem como promover 
caminhadas com pacientes, exames e orientação de 
médicos oftalmologistas, beneficiando pelo menos 3 
mil pessoas em todo o país.

Brazilian Research Association in Vision and 
Ophthalmology (Bravo) – contribuição para a 
sociedade de pesquisa realizar sua Nona Reunião 
Anual, em Lindoia (SP), que discutiu diferentes aspectos 
da oftalmologia, e para premiar em dinheiro três 
jovens cientistas com trabalhos na área, de maneira a 
incentivar a realização de pesquisas no país.

De Peito Aberto – contribuição para uma profissional 
realizar palestras de conscientização sobre o câncer 
de mama e a humanização do tratamento para cem 
pessoas de diferentes faixas etárias, em locais de 
elevada circulação pública em São Paulo (SP), a fim 
de aumentar o nível de informação sobre o tema e a 
importância do diagnóstico precoce.

Laço Rosa e Associação Brasileira dos Portadores 
de Câncer (Amucc) – contribuição para as instituições 
situadas, respectivamente, no Rio de Janeiro (RJ) 
e em Florianópolis (SC), promoverem palestras de 
conscientização sobre o câncer de mama para um 
total de 80 pessoas nesses municípios, objetivando 
aumentar a quantidade de informação sobre o tema e a 
importância do diagnóstico precoce.

Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) – 
contribuição para a entidade divulgar a campanha “Dê 
uma Olhada Nisso! - Campanha Contra o Glaucoma”, em 
âmbito nacional, no sentido de ampliar o conhecimento 
da população sobre a doença e seus riscos.

Relações Públicas – América Latina
tel.: (11) 3048-0500
costa_patricia@allergan.com
www.allergan.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada 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 e com representação 
nos processos de tomada de decisão da empresa.

Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Comunicação com público – site corporativo funciona 
como canal para contato dos interessados em saber 
mais sobre a empresa e seus produtos. 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 da equipe 
de vendas, que os libera do expediente na data 
do aniversário.

Programa de previdência complementar – plano do 
tipo PGBL, aplicável a todos os funcionários, a fim de 
que tenham complementação de renda e estabilidade 
financeira no momento da aposentadoria.

Short Friday – colaboradores alocados no escritório 
têm horário de trabalho reduzido a cinco horas às 
sextas-feiras, mediante compensação das três horas ao 
longo dos outros dias.

Estrelas do Amanhã – Incentivo ao voluntariado – 
convite e estímulo da empresa para que funcionários 
desempenhem ações de natureza voluntária, 
em benefício do público de organizações sem 
fins lucrativos.

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: 
70

Nome da matriz: 
Astellas Pharma Inc.

Ano de fundação: 
2005

Cidade da sede: 
Tóquio, Japão

Número de funcionários no mundo: 
17.085
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Prática corporativa ligada ao setor
Doc – Documentação Científica – ferramenta de 
contato entre médico e empresa para solicitação de 
informações científicas. Durante a visita de consultores 
da equipe de vendas, os médicos encaminham as 
solicitações, de artigos e pesquisas, por exemplo, 
e a área interna (Doc) é responsável por responder 
diretamente a eles.

Ações sociais
Changing Tomorrow Day – participação de 69 
funcionários em ação voluntária no Centro de Apoio 
à Criança Carente com Câncer – Cândida Bermejo 
Camargo (CACCC-CBC), em São Paulo (SP). Consistiu 
em reforma do piso externo, preparo e distribuição 
de lanches, recreação, aula de bijuteria e ponto de 
cruz, criação de jardim suspenso e doação de itens 
de higiene pessoal. Foram beneficiadas 72 crianças e 
adolescentes e suas mães.

McDia Feliz – adesão à campanha do Instituto Ronald 
McDonald, por meio da aquisição antecipada de 500 
tíquetes de sanduíches, com a destinação dos recursos 
para a Tucca – Associação para Crianças e Adolescentes 
com Câncer, sediada em São Paulo (SP).

Recursos Humanos
tel.: (11) 3027-4570
rh@br.astellas.com
www.astellasfarma.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio 
e longo prazos.

 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.

 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 adequada 
conduta socioambiental – auditoria interna de 
procedimento nos fornecedores e check-list realizado 
pela área de Garantia de Qualidade nas compras de 
material e na contratação de transportadoras, além 
de uso de papel reciclado pelas gráficas, sempre 
que possível.

Gravidez Saudável – programa de monitoramento 
da saúde e da qualidade de vida de colaboradoras 
gestantes e respectivos bebês até os três anos de 
vida, visando diminuir complicações pré e pós-parto. 
Beneficia colaboradoras das áreas administrativa e de 
força de vendas com palestras e auxílio de especialistas, 
entre outros.

Otimização de processos produtivos – continuidade 
da aplicação da metodologia Lean em áreas 
administrativas, com projetos específicos para 
diferentes setores da empresa, resultando em redução 
do tempo de espera em algumas linhas de produção, 
do tempo de lavagem de máquinas e do desperdício 
de materiais.

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: 
1.000

Nome da matriz: 
AstraZeneca

Ano de fundação: 
1999

Cidades das sedes: 
Södertälje, Suécia;  
Londres, Inglaterra

Número de funcionários no mundo: 
51.700
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Processos de logística e distribuição – uso de 
contêineres e caminhões isotérmicos para a correta 
manutenção da temperatura ambiente do produto, 
dependendo do tipo de medicamento e da região 
do país; adequada armazenagem, distribuição e 
comercialização; conferência constante dessas boas 
práticas pela área de vendas. 

Programa de Conscientização Ambiental – 
treinamentos, materiais informativos e animações na 
intranet sobre uso consciente de papel, água e energia 
para os colaboradores, além de realização de palestras 
quanto ao uso consciente de recursos, na Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e do 
Meio Ambiente.

Programa Viva Vida – série de ações para promover a 
qualidade de vida e a saúde dos colaboradores. Engloba 
fisioterapia, RPG, acupuntura, quick massage, Vigilantes 
do Peso, campanha de vacinação contra a gripe, 
assessoria esportiva e incentivo à atividade física. 

Ser Família é 10! – visita de cônjuges e filhos de 
colaboradores de todas as áreas, ao escritório e à 
fábrica, por ocasião das comemorações do Dia da 
Criança, totalizando 500 pessoas. Os filhos receberam 
um presente e uma foto com a família.

Sistema de gestão ambiental – controle de geração 
de resíduos, emissão de poluentes e consumo de água 
e energia; reutilização, reciclagem e auditoria anual; 
substituição do uso do óleo BPF pelo gás liquefeito 
de petróleo (GLP) na geração de vapor na caldeira da 
fábrica de Cotia (SP).

Práticas corporativas ligadas ao setor
Access Net – serviço de informações médicas 
oferecido pela empresa aos profissionais de saúde para 
prover acesso a materiais científicos de qualidade. O 
mecanismo permite a comunicação direta e rápida 
entre os médicos, a força de vendas, os consultores de 
acesso ao mercado, entre outros.

Atividades de relações públicas – ações locais 
relativas a assuntos institucionais, envolvendo produtos 
e responsabilidade social, conduzidas por agência 
terceirizada, sempre de acordo com as diretrizes e leis 
locais e o Código de Conduta da empresa. 

Código Comercial – padronização de práticas de 
interação com clientes externos, com o estabelecimento 
de limites e permissões, a fim de elevar a transparência 
da empresa nas relações com os públicos de interesse. 
Engloba treinamento anual de colaboradores, e a 
pontuação nesse quesito é parte de seus objetivos.

Educação Médica Continuada (ou EMC) – educação 
para profissionais de saúde. Pode se referir à educação 
preparada pela empresa, ou de cuja organização 
a mesma participa, ou que é proporcionada por 
empresas especializadas e universidades e financiadas 
pela empresa. 

Estudos de farmacoeconomia – Área de Acesso 
ao Mercado – visa facilitar acesso aos tratamentos 
das linhas terapêuticas, por meio de suporte e 
distribuição de materiais de apoio por consultores que 
auxiliam gestores de saúde na adoção de um novo 
medicamento, municiando-os de informações úteis 
para a tomada de decisão.

Metas globais de Safety, Health and Environment 
(SHE) – adoção, pelos colaboradores, de procedimentos 
internos locais e globais para o controle de impactos 
ambientais gerados pela companhia (uso racional da 
água e energia, tratamento de efluentes, gerenciamento 
de resíduos, utilização de energias limpas em partes 
do processo, como, por exemplo, GLP na caldeira), 
cumprindo-se os limites estabelecidos pela legislação 
ambiental brasileira e também as diretrizes da matriz.

Movimento Novembro Azul e Dia Mundial do 
Diabetes – divulgação interna, para os colaboradores, 
do Movimento Novembro Azul, um alerta sobre o 
câncer de próstata realizado pela Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica (SBOC) e outras entidades; 
divulgação à grande imprensa de um estudo que 
aponta que, no Brasil, o diabetes é responsável por 
cerca de 1 milhão de hospitalizações em rede pública, 
gerando anualmente um custo de mais de 1 bilhão de 
reais ao SUS. 
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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
Associação Helena Piccardi de Andrade Silva 
(Ahpas) – despesas com colaboradores, alimentos, 
materiais de escritório, pedagógico e de divulgação, 
além de combustível para a instituição de São Paulo 
(SP) transportar e auxiliar 42 crianças e adolescentes 
para o tratamento contra o câncer. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Dançar Marketing e Comunicação – Projeto Viva a 
Cultura! – apoio para execução de oficinas artísticas 
em cinco hospitais de quatro municípios, em que 
profissionais de dança, música, artes plásticas e 
teatro interagiram com 850 crianças, sobretudo em 
tratamento contra o câncer, de forma a humanizar 
o atendimento. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Instituto Lado a Lado – Encontro com a Autoestima – 
apoio à ação de estímulo à confiança para 895 pacientes 
de 17 municípios que trataram o câncer de mama, a 
fim de facilitar seu processo de restabelecimento. As 
mulheres compartilharam suas histórias de superação, 
estreitando laços com médicos e cuidadores. 
Parceria: RV Mais.

Plan Internacional – Programa Adolescente 
Saudável – iniciativa global da empresa em prol da 
qualidade de vida de adolescentes, que, no Brasil, 
ocorre no Maranhão. Com foco em gênero e saúde 
sexual e reprodutiva, auxilia centenas de beneficiários 
e suas famílias a fazer as escolhas mais adequadas para 
proteger sua saúde. 

Projeto Guri Santa Marcelina – apoio para a formação 
e o acompanhamento pedagógico de 700 crianças e 
adolescentes, de 6 a 18 anos, em São Paulo (SP). Foram 
adquiridos livros, CDs, DVDs e materiais didáticos e 
promovidas 43 oficinas. O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Comunicação Corporativa
tel.: (11) 3737-1200
brczcomunicacaocorporativa@astrazeneca.com
www.astrazeneca.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 Iniciativas para uso de fontes de energia renovável.

 Serviço de atendimento ao consumidor/clientes 
acompanhado por indicadores e com representação 
nos processos de tomada de decisão na empresa.

 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
Canal de relacionamento on-line – por meio 
do site corporativo, interessados podem postar 
questionamentos, que são direcionados aos 
setores responsáveis da empresa para esclarecer as 
demandas. Mensalmente, são respondidas em média 
700 mensagens.

Código de Conduta – divulgação e aplicação 
sistemática de regras e procedimentos da corporação 
e de seus funcionários no relacionamento com 
diferentes públicos.

Governança corporativa – administração eficiente 
e ética e comunicação clara das atividades e do 
desempenho da empresa para os pacientes, médicos, 
acionistas, fornecedores e clientes por meio de 
publicação de balanço contábil/fiscal, auditoria 
gerencial e relações públicas.

Parceria com fornecedores de papel ecologicamente 
corretos – aquisição, para todas as áreas da companhia, 
de materiais certificados, produzidos por empresas que 
preservam o ambiente.

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: 
210

Nome da matriz: 
Laboratórios Bagó S.A.

Ano de fundação: 
1934

Cidade da sede: 
Buenos Aires, Argentina

Número de funcionários no mundo: 
4.800

Ética a Serviço da Saúde
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Projeto Água é Vida – economia semanal de 3.100 
litros de água por meio de tubulação que conduz a 
água quente do destilador, a qual seria descartada, de 
volta para a cisterna do prédio, permitindo que seja 
utilizada como água de reuso.

Empréstimo consignado – apoio financeiro 
excepcional em situações relacionadas à saúde e 
moradia, por exemplo, pelo qual todos os funcionários 
da empresa podem obter empréstimo por meio 
de solicitação ao setor de Recursos Humanos. O 
pagamento é realizado por intermédio de desconto em 
folha de pagamento.

Teatro Bagó – comemoração mensal de aniversários de 
funcionários com apresentações e dinâmicas de grupos, 
que promovem a integração e o desenvolvimento 
humano, profissional e social.

Projeto Ler e Agir – oferta, pela empresa, de literatura 
do mundo dos negócios, acompanhada de tutores 
com formação pedagógica, para fomentar nos 
funcionários do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP) 
o bom desempenho da equipe gerencial, por meio da 
aplicação do que leram, além de proporcionar a todos o 
contínuo desenvolvimento intelectual.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Acompanhamento de distribuidores parceiros 
– aplicação de ferramentas como plataforma BI 
(SIG e Inforep), auditoria Ernest Young, IMS Health 
e Close-up para melhoria da comunicação entre a 
empresa e milhares de distribuidores, cujas atividades 
de estoque e prazo de entrega de produtos são 
regularmente monitoradas.

Assessoria de imprensa – manutenção permanente 
de divulgação de informações em veículos de 
comunicação, por meio de empresa contratada; 
mapeamento do posicionamento da companhia; 
divulgação de dados, como fornecimento gratuito de 
medicamentos ao Ministério da Saúde, construção de 
um novo centro de distribuição e fábrica no Espírito 
Santo e inclusão de produtos especiais em programas 
governamentais de saúde pública.

Mini meetings – ciclos de palestras e aulas, por todo 
o Brasil e durante o Congresso Icaac 2013 em São 
Francisco (EUA), ministradas por médicos convidados 
pela empresa para atualizar centenas de colegas 
médicos sobre os tratamentos e oportunidades 
terapêuticas da companhia.

Mentoring – acompanhamento e identificação de 
posturas clínicas, realizado entre médicos pediatras 
em seus ambulatórios ou consultórios em São Paulo, 
Minas e Rio de Janeiro, com condução pela gerência 
médica e gerência de produto. Por meio de análises 
de estudos atualizados no tratamento da diarreia 
aguda, identificou-se, entre os especialistas, o tipo de 
tratamento feito para diarreia aguda infantil.

Educação médica – apoio educacional a dezenas 
de profissionais médicos, nas áreas terapêuticas de 
interesse da empresa e em programas independentes 
conduzidos por educador médico qualificado.

Ações sociais
Projeto Bagó Brasil Solidário – compra e doação 
de itens de higiene pessoal (pasta e escova de dente, 
sabonete, desodorante etc.) para o Lar Torres de Melo, 
em Fortaleza (CE), que beneficia 320 idosos, moradores 
de rua; doação, pelos funcionários, de alimentos não 
perecíveis e roupas ao orfanato Lar Pedro Richard – 
Casa das Meninas, no Rio de Janeiro (RJ), que acolhe e 
educa meninas de 4 a 12 anos, além de realização de 
festa no local com lanches, brincadeiras e músicas.

Projeto Construindo com as Mãos Brasileiras – 
publicação de livros que divulgaram as diversidades 
culturais e a força de trabalho do povo brasileiro, 
valorizando o artesanato manual do país. As 
obras foram distribuídas para principais parceiros, 
fornecedores e clientes da empresa em todo o 
território nacional.

Eventos e Comunicação
tel.: (21) 2159-2600
eventos@bago.com.br
www.bago.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 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.

 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.

 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 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. Integrantes da 
indústria, líderes comunitários de Belford Roxo (RJ) 
e São João de Meriti (RJ), bem como representantes 
do governo debatem periodicamente questões sobre 
segurança, saúde e meio ambiente.

Programa Conte Comigo – oferta gratuita de 
apoio jurídico, psicológico e financeiro, por equipes 
especializadas terceirizadas, a todos os colaboradores 
e dependentes, visando preservar e restabelecer o 
bem-estar emocional e social dos mesmos. Uma central 
atende solicitações 24 horas ao dia, com garantia de 
confidencialidade.

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:
4.500

Nome da matriz:
Bayer

Ano de fundação:
1863

Cidade da sede:
Leverkusen, Alemanha

Número de funcionários no mundo:
110.500
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Ações sociais
Associação Brasiliense de Ações Humanitárias 
(ABA) – contribuição para a entidade, situada em 
Brasília (DF), promover a autonomia e a independência 
de deficientes visuais de vários estados a partir do 
treinamento e da oferta de 91 animais para que sejam 
cães-guia. A empresa também doa remédios para 
tratamento dos animais.

Associação de Moradores do Jardim Anápolis 
(Amaja) – contribuição para a instituição, em Belford 
Roxo (RJ), executar o Projeto Para um Futuro Melhor, 
um complemento escolar com atividades esportivas e 
educativas em benefício de 75 crianças de baixa renda.

Escola de Futebol Bayer – oferta, em Belford Roxo (RJ), 
de aulas gratuitas desse esporte, uniformes, materiais, 
lanches e equipe técnica, além de oficinas de redação, 
português e matemática, bem como noções de 
informática, no contraturno escolar, para 250 crianças, 
adolescentes e jovens, de ambos os sexos.

Escola Verde – realização de atividades de educação 
ambiental gratuitas para 5 mil alunos e centenas de 
docentes de escolas públicas de Belford Roxo (RJ), São 
João de Meriti (RJ) e Duque de Caxias (RJ). O parceiro 
é a Universidade do Grande Rio (Unigranrio), que 
desenvolve as atividades pedagógicas juntamente com 
crianças e professores de diferentes escolas três vezes 
por semana. Lançado em 2006, o projeto já atendeu 
mais de 32 mil estudantes.

Grêmio Recreativo e Escola de Samba Inocentes de 
Belford Roxo – contribuição para a entidade executar 
o Projeto Oficina de Indumentária, que formou cerca 
de 60 profissionais locais para mão de obra, como 
costureiras, aderecistas, ferreiros e carpinteiros, para 
a confecção de fantasias de Carnaval, sendo 10% 
delas doadas a idosos e a pessoas com necessidades 
especiais. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet.

Medicão Terapeuta Multidisciplinar – contribuição 
para 30 profissionais e 26 cães terapeutas, treinados 
pela entidade, visitarem hospitais, escolas e asilos em 
Campinas, Itu, Sorocaba, Piracicaba, Salto, São Paulo 
e Jundiaí, todas em São Paulo, 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 – auxílio 
para custeio de árbitros, pessoal de apoio, lanches, 
camisetas, transporte e materiais para competição, 
executada pela ONG Sublime, com 9 mil crianças 
e jovens e cerca de 350 pessoas portadoras de 
necessidades especiais, de 14 municípios do Rio de 
Janeiro, que disputaram modalidades como futebol 
de campo, futebol de salão, tênis de mesa, judô, vôlei, 
handebol, basquete, natação, xadrez, atletismo e caratê.

Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais 
– reconhecimento de oito jovens brasileiros, de 18 a 
24 anos, envolvidos em iniciativas socioambientais de 
qualidade, com oferta de viagem de quatro deles à 
Alemanha para intercâmbio com vencedores de outros 
17 países participantes e de outros quatro a um destino 
ecológico no Brasil. Parceria: Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Reforço alimentar – doação mensal de sopas 
instantâneas a 20 associações de moradores e creches 
comunitárias de Belford Roxo (RJ), que alimentam 
diariamente cerca de 1.824 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).
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Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na 
Adolescência – campanha de conscientização sobre o 
assunto, em áreas de grande circulação em São Paulo 
(SP), com distribuição de informativos resultantes de 
pesquisa comportamental sobre hábitos sexuais feita 
com 3 mil entrevistados em quatro capitais. Parceria: 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Semana Bayer da Mulher – campanha de 
conscientização em São Paulo (SP), na semana do 8 
de março, com mutirão de exames gratuitos (pressão, 
glicemia, massa corpórea, entre outros) e entrega de 
material informativo. Parceria: Depto. de Ginecologia da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Comunicação Corporativa
tel.: (11) 5694-5135
leonardo.lourenco@bayer.com
www.bayer.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 aberta e transparente – nas 
reuniões trimestrais de apresentação de resultados e 
compartilhamento da estratégia, funcionários de todos 
os níveis podem sugerir melhorias e fazer perguntas 
ao comitê executivo. As questões são respondidas de 
imediato, ou, caso isso não seja possível, em até uma 
semana. Áreas de vendas e RH já implementaram 
mudanças com base nas sugestões e questionamentos 
recebidos.

Programa de Qualidade de Vida – para incentivar 
a prática de exercícios e a vida saudável, a empresa 
arca com 50% do valor investido mensalmente pelo 
funcionário na prática de atividades físicas. O benefício, 
proporcionado a todos os funcionários, é limitado a 
um valor preestabelecido na política vigente sobre 
esse tema.

Bem-estar do funcionário – a empresa oferece 
gratuitamente para todos os funcionários snacks, 
bebidas e frutas frescas prontas para o consumo.

Campanha de vacinação – anualmente a empresa 
promove uma campanha de vacinação contra a gripe, 
disponibilizando-a de forma gratuita para todos os 
funcionários e seus dependentes.

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: 
50

Nome da matriz: 
Biogen Idec Inc.

Ano de fundação: 
2003

Cidade da sede: 
Weston, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
6.399
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Investimento na capacitação e desenvolvimento 
de todos os funcionários – a empresa subsidia um 
valor anual por funcionário, que pode ser utilizado 
em cursos ou atividades de treinamento, desde que 
estejam alinhados com seu plano de desenvolvimento 
individual. 

Comunicação interna – a intranet é periodicamente 
atualizada e disponibiliza informações sobre 
a companhia e seus programas globais de 
recursos humanos.

Ambiente de trabalho – a empresa realiza anualmente 
uma pesquisa de clima, com a participação de 
todos os funcionários, visando ouvir opiniões para 
melhorar o clima organizacional, qualidade dos 
benefícios oferecidos, oportunidades de carreira 
e desenvolvimento e equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional.

Compliance – a empresa dispõe de um canal direto, 
através do qual os funcionários podem denunciar 
comportamentos inapropriados e/ou falta de ética 
na condução dos negócios. Os relatos são recebidos 
por uma empresa terceirizada, que garante total 
confidencialidade para a pessoa que realizou o contato.

Kids Day – uma vez ao ano a empresa recebe os filhos 
de funcionários no escritório, com o objetivo de lhes 
apresentar o ambiente de trabalho dos pais. Na data 
são preparadas e oferecidas atividades especiais e 
alimentação, além de brincadeiras para garantir o 
entretenimento dos visitantes.

Reciclagem – o escritório possui recipientes de coleta 
seletiva para posterior reciclagem de lixo. O prédio, 
onde a empresa está localizada, dispõe de lixeira 
especial para a reciclagem de pilhas e baterias.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Revista Bionews (www.revistabionews.com.br) – 
publicação institucional trimestral voltada a milhares 
de profissionais de saúde, que os atualiza sobre temas 
relacionados a pesquisa e desenvolvimento, inovação, 
medicina baseada em evidências, farmacoeconomia, 
avaliação de tecnologias em saúde, gestão, entre 
outros. O principal objetivo é abrir espaço de discussão 
e interação para os profissionais da área, visando a 
melhoria da saúde brasileira, nos âmbitos público e 
privado, bem como o desenvolvimento sustentável.

EaD – Gestão em Saúde (www.revistabionews.com.
br/gestao-e-saude.php) – programa de educação 
continuada à distância voltado para dezenas de 
profissionais da saúde sobre temas contemporâneos, 
como gestão, biotecnologia, economia e avaliação de 
tecnologia em saúde, entre outros, ministrados por 
renomados professores e especialistas do mercado. 
Com aulas trimestrais via internet, os inscritos recebem 
o fascículo com conteúdo de cada aula e também 
podem fazer download das mesmas.

Ação social 
Care Deeply Volunteer Day – dedicação de pelo 
menos um dia por ano para a realização de ações 
sociais, com participação ativa dos funcionários. 
Em 2012, no Brasil, quatro grupos, num total de 30 
voluntários, coordenaram visitas, em benefício de cerca 
de cem pessoas, em: Asilo Lar Maria de Lourdes, no Rio 
de Janeiro (RJ); Creche Lar Amor Real, em Curitiba (PR); 
Asilo Recanto Morada Estrela D’Alva, em Campinas (SP); 
Organização Cidades Sem Fome, que mantém uma 
horta comunitária em São Paulo (SP).

Comunicação Corporativa
tel.: (11) 3568-3400
andre.liamas@biogenidec.com 
www.biogenidec.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para os 
funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional para auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

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: 
1.150

Nome da matriz: 
Boehringer Ingelheim

Ano de fundação: 
1885

Cidade da sede: 
Ingelheim, Alemanha

Número de funcionários no mundo: 
44.000
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Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Compliance – em linha com o compromisso de sempre 
cumprir com a lei, a empresa estabeleceu um Programa 
Corporativo de Compliance focado em reconhecer 
e evitar riscos éticos relativos à não obediência a 
leis ou regulamentos e em lidar de forma eficiente 
com possíveis desconformidades, com promoção de 
treinamentos para capacitar funcionários nos temas e 
acompanhamento em auditorias globais para análise e 
implementação das políticas.

Escritório Verde – manutenção do projeto de 
sustentabilidade do escritório em São Paulo (SP), em 
prédio que atende à certificação LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design), concedida a 
edificações ecologicamente sustentáveis; concessão 
da classificação LEED® Ouro ao escritório, por possuir 
redutores de consumo de água e energia, bem como 
mobiliário de materiais reciclados, entre outros; Prêmio 
O Melhor da Arquitetura, categoria escritórios, da 
revista Arquitetura & Construção.

Fazenda Solana Agropecuária – execução de 
pesquisas para elevar a produtividade dos cultivos da 
empresa, com uso de menos terras, energia e custos 
de operação para se obter a mesma quantidade de 
matéria-prima; capacitação de funcionários no assunto; 
reflorestamento de áreas de plantio e preservação de 
oito nascentes.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo aos 
funcionários para que participem espontaneamente de 
ações filantrópicas, por meio de um programa no qual a 
companhia disponibiliza um dia de trabalho para uma 
ação voluntária.

Práticas ambientais na fábrica – coleta, separação e 
envio de resíduos da planta, em Itapecerica da Serra 
(SP), para reciclagem, sendo 40% do total dos descartes 
reciclados, entre plástico, papel, vidro, metais, cartuchos 
e toners de impressora; aquecimento solar da água do 
restaurante; novas tecnologias para a trituração dos 
resíduos, deixando de consumir barricas de papelão e 
utilizando assim menos espaço para uma quantidade 
maior de resíduos e diminuindo o total de CO2 emitido 
para transporte desses materiais; parcerias com 
cooperativas da região para o tratamento e a venda de 
resíduos, gerando emprego e renda na comunidade.

Programa Aprendiz – oferta, para sete jovens 
aprendizes da empresa, de bolsa auxílio e cursos 
de qualificação profissional, ministrados pela ONG 
Núcleo de Aprendizagem Profissional (Nurape), em 
São Paulo (SP).

Programa Boas-Vindas – integração de novos 
funcionários por meio de plano personalizado, 
executado, sobretudo, virtualmente, que apresenta a 
cultura da empresa, valores, negócio e desafios, por 
meio do acompanhamento de um gestor, além de 
fórum com diretores de RH e geral, visita à fábrica e 
um dia de vivência com a força de vendas, durante o 
qual o funcionário entende na prática a importância 
do trabalho da indústria para a melhora da saúde e da 
qualidade de vida das pessoas. 

Programa de Desenvolvimento da Liderança – 
formação para líderes, dividida em três módulos 
(novos líderes, líderes de equipe, líderes de líderes), 
de seis a oito meses cada um, que tratam de gestão 
de conflitos, dilemas da primeira gestão e negociação 
e oferecem atividades voltadas para a melhoria do 
autoconhecimento.

Programa Geração B.I. – desenvolvimento de 
estagiários focado em competências comportamentais 
e técnicas, com treinamentos sobre carreira e projetos. 
Objetiva-se que todas as vagas de analista júnior 
sejam preenchidas por ex-estagiários efetivados, 
que deverão formar a futura geração de líderes 
da empresa. Em parceria com a ONG Ashoka, a 
companhia também propõe aos estagiários que 
elaborem projetos de responsabilidade socioambiental 
aplicáveis em intuições. 
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Sistema de mobilidade e home office – uso de 
ferramenta tecnológica que possibilita acesso remoto 
ao escritório, incluindo ramal telefônico, para 20% dos 
funcionários da sede que diariamente trabalham em 
casa, oferecendo-lhes qualidade de vida e bem-estar.

Supplier Relationship Management (SRM) – 
premiação própria que reconhece atributos como 
qualidade, transparência e responsabilidade 
socioambiental de prestadores de serviços da empresa, 
que compartilham dos valores da companhia e têm 
compromisso com a redução do impacto ambiental em 
suas atividades.

WWF-Brasil – parceria com a organização sem fins 
lucrativos que permite um processo contínuo de troca 
de informações e consultoria para questões ligadas ao 
meio ambiente.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Departamento de Inteligência dos Negócios – 
manutenção desse canal de diálogo entre empresa e 
paciente e empresa e classe médica, o qual monitora 
críticas e elogios, esclarece sobre posologia e faz 
pesquisas de mercado, as quais podem gerar o 
desenvolvimento de novas solução para o cliente.

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 inclua medicamentos da companhia na rede 
pública, elevando o acesso da população a tratamentos, 
como infarto e acidente vascular cerebral.

Educar para salvar (www.educarparasalvar.com.
br) – plataforma educacional modular pela qual a 
empresa capacita profissionais de saúde, conscientiza 
a população em geral e aprimora a infraestrutura 
no atendimento a pacientes com acidente vascular 
cerebral e infarto, beneficiando 6 mil pessoas 
em São Paulo (SP).

Programa de Educação Continuada para 
Farmacêuticos e Balconistas – curso on-line gratuito, 
executado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), 
com 12 módulos voltados a 27 mil profissionais e 
estudantes de cursos de farmácia no país, a fim de 
qualificá-los para o melhor atendimento ao paciente.

Ações sociais
Ajudar é o Melhor Remédio (www.
ajudareomelhorremedio.com.br) – a fim de prestar 
um serviço à população brasileira, desde 2010 o projeto 
digital engaja pessoas por meio do compartilhamento 
de mensagens sobre prevenção, qualidade de vida, 
saúde, meio ambiente, projetos sociais, iniciativas 
inovadoras, respeito, paixão, empatia e confiança. São 
realizadas campanhas de conscientização, com foco em 
temas como: saúde da mulher, Parkinson, AVC, diabetes, 
Dia Mundial sem Carro, A Hora do Planeta e Dia Mundial 
do Meio Ambiente. 

Ashoka – parceria “Mais Saúde”, firmada com a 
organização mundial que apoia empreendedores 
sociais, com o objetivo de identificar e estimular 
iniciativas associadas à promoção de saúde em 
todo o mundo. Em 2012 foram beneficiados três 
empreendedores brasileiros das áreas de acessibilidade, 
nutrição e inclusão, e foi mantido o apoio a jovens que 
estão melhorando suas comunidades e recebem da 
ONG a premiação ChangeMakers.

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale) – doação de toners de impressora para 
reciclagem pela entidade.

Associação Comunitária Monte Azul – contribuição 
mensal para a entidade, situada em São Paulo (SP), 
para manter o atendimento de 1.200 pessoas de baixa 
renda, por meio de atividades sobre saúde, educativas, 
recreativas, bem como de formação profissional 
e comunitária. 

Cooperativa de Recicladores de Itapecerica da Serra 
(Cris) – doação de toneladas de plástico, papel, vidro 
e metais da fábrica, além de cartuchos e toners de 
impressora para reciclagem pela entidade.
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Doação em materiais – destinação de 14 
computadores ao Instituto Flora Vida, entre outras 
entidades, e mais de 170 móveis e materiais recicláveis 
para Casa do Vovô Feliz, Cáritas São Pedro Apóstolo, 
Cooperativa de Recicladores de Itapecerica da Serra 
(Cris), Cuidaris e Casas André Luiz.

Instituto Flora Vida – contribuição para que a entidade 
realize o Projeto de Valorização do Jaborandi, que 
consiste no manejo adequado da planta por cerca de 
300 pessoas de comunidades rurais do Pará, Maranhão 
e Piauí, de maneira que possam extraí-la e comercializá-
la de forma social, ambiental e economicamente 
sustentável.

Programa de Voluntariado Meu Dia é Seu – escolha, 
por 30 colaboradores, de uma instituição social de 
sua preferência em São Paulo (SP) para dedicarem 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.

WWF-Brasil – contribuição anual para a manutenção 
das atividades da ONG dedicada à conservação da 
natureza; divulgação externa, em redes sociais, da 
campanha A Hora do Planeta e das discussões da 
Semana do Meio Ambiente, engajando o público 
interno e atingindo milhares de pessoas no país.

Relações Institucionais
tel.: (11) 4949-4700
comunicacaori.sao@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 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 – disposição de coletores específicos 
para pilhas e CDs.

Programa de Compliance e Ética BMS – calcada 
nos pilares políticas e procedimentos, educação e 
treinamento, comunicação, monitoramento, relato de 
possíveis problemas ou solicitações de orientação, essa 
prática objetiva promover na empresa uma cultura 
de alto desempenho com integridade, minimizando 
riscos e proporcionando uma forma segura de relatos 
de preocupações.

Programa Qualidade de Vida – práticas de 
recursos humanos que visam à qualidade de vida 
dos funcionários. Engloba reembolso de 50% do 
valor da academia, até o teto de R$ 100,00 ao mês, 
acompanhamento nutricional especial de dieta e de 
alimentação de gestantes, Programa Equilibrium, com 
assistência psicológica, orientação financeira, serviço 
social e consultoria jurídica, programa de compensação 
de horas com short friday e, nos meses de verão, 
summer friday.

Nome comercial no Brasil: 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A.

Ano de início da operação no Brasil: 
1946

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
418

Nome da matriz: 
Bristol-Myers Squibb Co

Ano de fundação: 
1858

Cidade da sede: 
Nova York, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
27.000
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Práticas corporativas ligadas ao setor
Acompanhamento diário de indicadores de 
performance do SAC – monitoramento do tempo 
médio de atendimento, de espera e de abandono, 
da taxa de abandono e da porcentagem de ligações 
atendidas em até 20 segundos, a fim de executar ações 
corretivas ou preventivas que aprimorem o contato da 
empresa com o consumidor. 

Colaboração com a Rede Nacional de Pesquisa 
Clínica (RNPC) – oferta, pela empresa, de 
conhecimento técnico adequado sobre boas práticas 
de pesquisa clínica para a criação de módulos on-line 
de capacitação dos profissionais dos 32 centros da 
rede. Parceria: Depto. de Ciência e Tecnologia, ligado à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
do Ministério da Saúde.

Educação Médica Independente (IME) – apoio 
financeiro às atividades educacionais destinadas 
a aperfeiçoar as habilidades e o conhecimento 
de profissionais da saúde, quando o programa é 
desenvolvido de forma independente e conduzido 
por um educador médico qualificado. A equipe de IME 
recebe e revisa as solicitações de apoio e, em seguida, 
encaminha para um comitê que decide se aprova ou 
não o benefício.

Eventos científicos – realização, pela empresa, de 
atividades médico-científicas, em eventos, hospitais e 
instituições de pesquisa, visando estimular a educação 
continuada e o intercâmbio de informações na área.

Informações educativas – abastecimento de seção no 
site da empresa com artigos sobre doenças que mais 
afetam a população no mundo e sobre os produtos 
que oferece, compostos em investigação, doenças das 
áreas terapêuticas dos produtos da empresa e materiais 
científicos, além de veiculação de reportagens sobre 
novas pesquisas científicas e de disponibilização de 
bulas dos medicamentos.

Pesquisa clínica – desenvolvimento de 45 estudos 
clínicos no Brasil, em cinco áreas terapêuticas, em mais 
de 140 institutos, com a participação de cerca de 2 
mil pacientes voluntários, com o uso de metodologias 
Lean e Six Sigma para melhorar processos e 
reduzir desperdícios.

Pesquisa de satisfação dos consumidores – 
realização de sondagem mensal com consumidores 
para medir a opinião dos mesmos sobre a qualidade 
do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), a fim 
de obter um feedback adicional dos clientes e de 
rastrear a performance do SAC, visando aperfeiçoar a 
oferta do serviço. 

Site Juntos no Diabetes (www.juntosnodiabetes.
com.br) – destinado a orientar pacientes e profissionais 
de saúde, apresenta informações úteis sobre diabetes 
tipo 2, como recomendações nutricionais, dicas 
sobre exercícios físicos e orientações para familiares, 
beneficiando centenas de pessoas que o acessam 
todos os meses.

Site Vida em Movimento (www.
portalvidaemmovimento.com.br) – destinado a 
apoiar o paciente com artrite reumatoide, apresenta 
vídeos, notícias, depoimentos, dicas, recomendações, 
sugestões, serviços e tira-dúvidas, beneficiando 
centenas de pessoas que o acessam todos os meses. 

Unidiabetes – portal de educação médica continuada 
no qual os médicos têm acesso a um curso de 
atualização em diabetes, oferecido em módulos 
interativos, via webmeetings ao vivo, com quiz para 
autoavaliação, além de artigos, vídeos e material 
científico sobre a doença.

Transferência de tecnologia – acordo com o Instituto 
de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – instituição de 
pesquisa situada no Rio de Janeiro (RJ) –, para repasse 
de tecnologia voltada à fabricação do antirretroviral 
sulfato de atazanavir, que será distribuído a milhares 
de pacientes com HIV/Aids, via Programa Nacional de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids.
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Ação social
Doações em materiais – destinação de quatro 
computadores novos para a Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo e de 1.300 pastas plásticas para o Instituto 
Fernand Braudel de Economia Mundial e para o Projeto 
Dom Quixote, todos situados em São Paulo (SP).

Ações sociais ligadas ao negócio
ADJ Diabetes Brasil – apoio à campanha da entidade, 
no Dia Mundial do Diabetes, que beneficiou adultos 
e idosos, em São Paulo (SP) e Osasco (SP), com 10.048 
testes gratuitos de glicemia, além de orientações sobre 
controle e tratamento da doença.

Associação Botucatuense de Assistência ao 
Diabético (Abad) – patrocínio à realização, pela 
entidade, da Primeira Corrida Contra o Diabetes – 
Super-ação, em Botucatu (SP), com 350 corredores, que 
visou alertar e informar a população sobre a doença.

Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) – patrocínio à 
realização do décimo quinto congresso da entidade, em 
São Paulo (SP), aberto para a participação do público 
em geral, no qual foram debatidos os desafios para 
manter a qualidade de vida dos diabéticos. 

Associação Mineira dos Portadores das Hepatites 
Virais (Amiphec) – contribuição para a entidade 
executar o Projeto a Favor da Vida, que inclui 
atendimento, prevenção com campanhas de 
esclarecimento e aplicação de mil testes de hepatite 
B nos municípios mineiros de Betim, Jequitinhonha, 
Itabirinha de Mantena e Teófilo Otoni.

Associação Nacional de Grupos de Pacientes 
Reumáticos (Anapar) – patrocínio à realização, 
pela entidade, do Primeiro Encontro de Grupos de 
Pacientes Reumáticos, em Brasília (DF), que promoveu a 
integração de várias associações desses pacientes.

C Tem que Saber, C Tem que Curar – apoio à 
realização, por essa ONG, de campanha de prevenção 
da hepatite B para 2.500 manicures de São Paulo (SP), 
por meio de visitas a salões de beleza acompanhadas 
de distribuição de cartilhas educativas, orientação e 
aplicação de teste rápido para detectar a doença.

Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre 
(Grupal) – patrocínio à realização, pela entidade, 
do Projeto Ação Grupal, que ofereceu atividades a 
710 pacientes reumáticos, de maneira a auxiliá-los 
no tratamento e na busca de informações sobre 
diagnóstico precoce, a fim de melhorar sua qualidade 
de vida e a de seus familiares.

Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de Janeiro 
(Gruparj) – patrocínio à realização, pela entidade, da 
campanha Combinando Forças, com divulgação das 
atividades oferecidas e identificação de novas pessoas 
sem diagnóstico e tratamento adequados, além de 
palestras, nas quais uma equipe multidisciplinar tirou 
dúvidas dos presentes.

Portal Oncoguia (www.oncoguia.org.br) – patrocínio 
à manutenção do veículo informativo do Instituto 
Oncoguia, que veicula dados úteis sobre qualidade 
de vida do paciente com câncer, além de postagem 
de textos e press releases da empresa sobre o assunto, 
em benefício de centenas de pessoas que o acessam 
todos os meses.

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e 
Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) – 
patrocínio à realização do Prêmio Virologia, uma 
iniciativa da empresa com as duas instituições, para 
reconhecer no país autores de ações, métodos e 
programas que valorizem a prevenção ao HIV e às 
hepatites virais e o tratamento dos pacientes. Em 
2012 foram inscritos 39 projetos e quatro deles 
receberam a premiação.

Comunicação
tel.: (11) 3882-2642
paola.andrade@bms.com
www.bristol.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, 
com informações sobre suas ações sociais, 
econômicas e ambientais.

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

 Contribuição para a preservação da biodiversidade 
por meio de políticas específicas, projeto de 
conservação de áreas protegidas e/ou programa de 
proteção a animais ameaçados.

 Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para 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 – recolhimento quinzenal, no 
escritório central em São Paulo (SP) e na fábrica em 
Santana de Parnaíba (SP), por empresa terceirizada, 
de materiais separados pelos colaboradores de 
todas as áreas.

Programa Primeiro Emprego – convênio, em São 
Paulo (SP) e em Santana de Parnaíba (SP), com o 
Programa Jovem Cidadão, do estado de São Paulo, que 
concede, nas empresas, o primeiro emprego a dezenas 
de jovens de baixa renda.

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: 
308

Nome da matriz: 
Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Ano de fundação: 
1935

Cidade da sede: 
Parma, Itália

Número de funcionários no mundo: 
3.800
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Prática corporativa ligada ao setor
Descarte responsável na fábrica – destinação 
adequada de recicláveis e coleta de materiais 
contaminados e/ou infectantes.

Ações sociais
Casa Cabul Temporada Paulistana e Democratização 
de Acesso – apoio à montagem da peça Judas em 
Sábado de Aleluia, em cartaz em São Paulo (SP), com 
210 expectadores por espetáculo. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação 
Cultural (Proac).

Cinelari Produções Artísticas – apoio à montagem 
de peça Nem um dia se passa sem notícias suas, em 
cartaz em São Paulo (SP), Santos (SP), Ribeirão Preto 
(SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Belo Horizonte (MG) 
e Bauru (SP), com 1.080 expectadores por espetáculo. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Lei Rouanet.

Marife Representações, Participações e Serviços 
– apoio à montagem da peça Divórcio, em cartaz em 
São Paulo (SP), com 512 expectadores por espetáculo. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Programa de Ação Cultural (Proac).

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.

Recursos Humanos
tel.: (11) 3095-2320
rh@chiesi.com.br
www.chiesi.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 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 periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, com 
informações sobre suas ações sociais, econômicas e 
ambientais.

 Sistema de monitoramento com metas para reduzir 
a emissão de CO2 e outros gases causadores do 
efeito estufa na atmosfera, a geração de resíduos 
sólidos e o 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
Home Office e Short Friday – às sextas-feiras, os 
colaboradores do escritório e os da parte administrativa 
da unidade Alphaville têm o expediente reduzido e, no 
caso dos colaboradores do escritório, a possibilidade 
de trabalhar em casa. No escritório, pode-se optar 
pelo período das 7h às 13h ou das 8h às 14h; na área 
administrativa de Alphaville, o horário é de 7h15 às 
13h15.

Incentivo à prática de atividade física – subsídio 
a todos os funcionários em 50% do custo mensal de 
academia de ginástica de sua preferência, limitado a 
R$ 150,00, além de oferta de ginástica laboral, quick 
massage e orientações sobre ergonomia.

ISO 14001 – obtenção, pela empresa, da certificação 
relacionada à gestão ambiental, que atesta a 
conscientização da organização na área, a redução 
da geração de resíduos e efluentes e a melhoria no 
consumo de água e energia.

Logística reversa – envolvimento da área de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho (EHS), 
por meio de representação do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sindusfarma), em discussões com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre os impactos da 
logística reversa de medicamentos na cadeia produtiva.

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:
338

Nome da matriz: 
Daiichi Sankyo Co., Ltd.

Ano de fundação:
1899

Cidade da sede:
Tóquio, Japão

Número de funcionários no mundo:
32.000
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Novos equipamentos com menor consumo de 
água – aquisição, instalação e uso de maquinários 
que consomem esse recurso de forma reduzida, 
conscientização dos colaboradores sobre o uso racional 
e realização de estudo de viabilidade técnica do sistema 
de reuso de água.

Nutricionista – presença, a cada 15 dias no escritório e 
diariamente na fábrica, de profissional contratada para 
esclarecer dúvidas sobre alimentação saudável, controle 
de peso e orientação nutricional, além de acompanhar 
os colaboradores constantemente.

Programa de Assistência ao Empregado (EAP) – 
assistências jurídica, social, financeira, orientações 
psicológica e ergonômica com fisioterapeuta e 
acompanhamento nutricional.

Programa de Voluntariado Daiichi Sankyo Brasil 
– doação, pela empresa, de duas a três horas de 
expediente, a cada 15 dias, para que seus funcionários 
desenvolvam atividades voluntárias com a Associação 
Amigos do Coração.

Redução da geração de resíduos sólidos – diminuição 
da produção desse tipo de resíduo, por meio de ajustes 
no processo e treinamentos de conscientização para os 
colaboradores. Em 2012 foram geradas 174 toneladas 
de resíduos sólidos, uma redução de quase 20% em 
relação às 204 toneladas de 2011.

Tratamento de resíduos – uso de coprocessamento; 
monitoramento e manutenção das fontes emissoras de 
CO2; utilização, no sistema de ar-condicionado, de gases 
refrigerantes que não agridem a camada de ozônio; 
e construção da estação de tratamento de efluentes 
industriais. 

Práticas corporativas ligadas ao setor
Parceria Ceatox – disponibilidade de e-mail do SAC 
e de caixa postal 0800 da indústria para o Centro de 
Assistência Toxicológica (Ceatox) do Hospital das 
Clínicas da USP, em São Paulo (SP), que responde 
diariamente a dúvidas sobre medicamentos e atende 
a casos de intoxicação, de maneira a elevar o controle 
sobre reações adversas a remédios e a aperfeiçoar a 
qualidade do atendimento ao consumidor.

Planejamento de vendas – associação das 
informações da ferramenta de controle de estoques 
ao planejamento de produção e de comercialização 
dos medicamentos, a fim de elevar a eficiência na 
distribuição dos produtos.

Programa 300 mil Razões para Começar Certo 
– iniciativa de educação médica continuada para 
535 cardiologistas e clínicos gerais, com encontros 
mensais em 17 cidades que visam melhorar no país 
o tratamento da síndrome coronária aguda e da 
hipertensão e aumentar a conscientização sobre o risco 
das doenças cardiovasculares.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Amigos do Coração (AAC) – contribuição 
para suprir despesas de atendimento, sobretudo 
transporte, 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.

Voluntariado na Associação Amigos do Coração 
(AAC) – juntamente com integrantes da AAC, 
funcionários da empresa visitaram, em São Paulo (SP), 
pacientes cardiopatas internados, com o objetivo de 
humanizar o ambiente hospitalar.

Comunicação e Responsabilidade Social
tel.: (11) 5186-4590 
responsabilidadesocial@daiichisankyo.com.br 
www.daiichisankyo.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 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 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 anual de 33.300 quilos para a 
reciclagem, 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 do recurso. Incluem, 
entre outras medidas, renovação na rede de incêndios 
para eliminar vazamentos e perdas nas linhas de vapor.

Gestão da energia – ações e monitoramento para que 
sejam cumpridas no país métricas globais fixadas pela 
matriz para reduzir o consumo do recurso. Incluem, 
entre outras medidas, eliminação de vazamentos nas 
linhas de vapor, que reduziu o consumo de gás em 26%, 
renovação do sistema de exaustão da cozinha com uso 
de motores de alta eficiência e instalação de sensores 
de presença nos corredores.

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, novas ações de 
reciclagem, evitando que sejam descartados 2.250 
pallets de madeira, 1.689 quilos de isopor, mais de 
cinco quilos de bitucas de cigarro e 1.050 quilos de 
placas de poliuretano.

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: 
723

Nome da matriz: 
Eli Lilly and Company

Ano de fundação: 
1876

Cidade da sede: 
Indianápolis, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
38.000
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Iluminação LED – uso de mecanismo para captar luz 
externa no jardim e em algumas outras áreas na sede da 
empresa em São Paulo (SP), diminuindo o o consumo 
de luz elétrica e possibilitando uma economia de 55% 
em comparação com a luz convencional.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo 
para que funcionários participem espontaneamente 
de maratona de ações filantrópicas indicadas 
pela empresa.

Programa Crescer – concessão de bolsa auxílio a 18 
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 treinamento postural e ergonômico 
para o uso adequado de dispositivos de apoio de pé, 
teclado, mouse e suporte para a leitura, a fim de evitar 
lesões por esforço repetitivo. 

Programas de 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, por 
exemplo, a definição de nova métrica ambiental, que 
propõe a redução de 50% das impressões em cores e 
30% das impressões em preto e branco. 

Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente – aquisição de equipamentos e sistemas de 
controle e treinamento de funcionários e prestadores 
de serviços em 22 municípios, reduzindo-se a 
quantidade e a gravidade de acidentes e aumentando-
se o controle dos impactos ambientais da indústria.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Assessoria de imprensa – divulgação à mídia a 
respeito de dados sobre oncologia, saúde do homem 
e da mulher, diabetes, cardiologia, saúde mental e 
medicamentos ligados à atuação da empresa, além de 
notícias institucionais.
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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 o consumidor final – adequação 
da linguagem das bulas de remédios a pacientes; 
dicas sobre uso correto de produtos e mensagens que 
desencorajam a automedicação.

Orientação para profissionais de saúde – 
esclarecimentos para esse grupo, feitos pelas áreas de 
SAC e Relacionamento, sobre características e utilização 
adequada de medicamentos da empresa.

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, 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 entregue à empresa, de maneira a 
aprimorar os procedimentos de descarte adequado.

Treinamento de farmacêuticos – oferta de 
capacitação para profissionais que comercializam 
produtos da empresa. Engloba 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
Associação Arte Despertar – contribuição para a 
entidade desenvolver o projeto Humanização na 
Saúde com Arte e Cultura, na Santa Casa de São Paulo 
(SP), nas UTIs e nos centros cirúrgicos com médicos-
residentes em anestesiologia, beneficiando centenas de 
profissionais e pacientes com diferentes intervenções 
arte-educativas. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Dia Mundial do Servir – maratona de voluntariado, 
com 600 funcionários atuando em 23 cidades de 
12 estados e Distrito Federal, em benefício de 3.100 
crianças, adolescentes, adultos e idosos de 20 
instituições sociais, entre elas Apae, AACD e Graacc. 
Doação de sangue, recreação infantil, conscientização 
sobre o meio ambiente e promoção da saúde 
compuseram a vasta programação.

Ação social ligada ao negócio
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) – apoio 
para a instituição lançar no país a terceira edição da 
Campanha Bem de Novo, que estimulou milhares de 
homens a buscar tratamento para a disfunção erétil. As 
ações incluíram comercial de TV, anúncios em mídia, 
material educativo em farmácias e consultórios e site 
informativo com lista de médicos (www.bemdenovo.
com.br), no ar até o fim de 2012.

Comunicação e Responsabilidade Corporativa
tel.: (11) 2144-6944
sac_brasil@lilly.com
www.lilly.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para reduzir a geração de resíduos sólidos.

 Serviço de atendimento a consumidores/clientes 
acompanhado por indicadores.

Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Aniversariantes – próximo de seu aniversário, cada 
funcionário recebe uma caixa de bombons e um cartão 
assinado pelo RH, seu gestor imediato, presidente 
e colegas de trabalho. A empresa concede o dia do 
aniversário para que o trabalhador o comemore em 
casa com a família.

Apaixone-se! – em 12 de junho, apresentação dos 
Trovadores Urbanos e distribuição de rosas para 
funcionários, além de colocação de cartazes com 
poesias nas instalações. A campanha amplia o sentido 
da data incentivando as equipes a nutrirem paixão pela 
vida e pelo que produzem todos os dias.

Berçário Virtual e Cesta Maternidade – funcionárias 
com recém-nascidos têm a foto do bebê divulgada 
internamente de forma eletrônica, com os votos 
de boas-vindas e felicitações da empresa. Também 
recebem uma cesta contendo diversos produtos para 
o bebê, tais como mamadeiras, fraldas, kit de higiene 
pessoal e uma roupinha.

Destaque seu Talento – premiação aos funcionários 
que mais sobressaíram no ano, concedida por meio 
de votações semestrais e anuais de colegas. O 
reconhecimento contribui para elevar a integração de 
áreas e de colaboradores e aumentar a motivação.

Dia das Crianças – filhos de funcionários residentes 
em São Paulo vão ao local de trabalho dos pais, fazem 
tour na empresa e participam de atividades didáticas, 
focadas no descarte consciente de medicamentos 
e de trabalhos manuais que auxiliam em seu 
desenvolvimento. Crianças cujos pais moram fora da 
capital paulista ganham um presente personalizado.

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: 
94

Nome da matriz: 
Ferring Pharmaceuticals

Ano de fundação: 
1950

Cidade da sede: 
Saint Prex, Suíça

Número de funcionários no mundo: 
4.000
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Dia da Mulher – na data, todas as funcionárias da 
indústria recebem um cartão de homenagem e um 
brinde corporativo. Ao longo da semana, diferentes 
empresas conveniadas oferecem descontos em itens 
como perfumaria e acessórios.

Gestão de materiais recicláveis – ações de 
conscientização feitas pelos funcionários do escritório, 
bem como práticas de separação, de papéis e plásticos 
em lixeiras apropriadas, seguida de coleta e estocagem, 
pela equipe de limpeza, e posterior doação a empresa 
de reciclagem. Em 2012 mais de 1,2 tonelada de 
papel foi reciclada.

RH Informa – comunicado periódico sobre informações 
estratégicas da companhia, planos de ação e eventos 
internos para os funcionários, de maneira a aperfeiçoar 
a comunicação interna e a gerar mais transparência.

Semana Junina – às sextas-feiras, durante o mês 
de junho, o RH oferece pratos típicos dos festejos 
caipiras no espaço para alimentação dos funcionários, 
que fica decorado, promovendo momentos de 
descontração e integração.

Prática corporativa ligada ao setor
Descarte Consciente de Medicamentos – oferta, 
para funcionários, de estação de coleta seletiva 
para depositarem medicamentos vencidos e não 
mais utilizados.

Recursos Humanos
tel.: (11) 3024-7523
rh@ferringbr.com.br
www.ferring.com.br
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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.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 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.

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: 
861 (divisão GE Healthcare)

Nome da matriz: 
General Electric Company

Ano de fundação: 
1878

Cidade da sede: 
Fairfield, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
46.000
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Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Aplicação do Código de Conduta – execução dos 
princípios e procedimentos de O espírito e o texto (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; 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 de cargos 
de gerência por talentos femininos; existência 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 globalmente 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.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem de ações de voluntariado 
promovidas pela empresa.

Programa HealthAhead – série de ações para 
estabelecer uma cultura de saúde entre os funcionários 
e suas famílias. Entre outros, engloba incentivo à 
atividade física, orientação para cessação do tabagismo, 
aconselhamento nutricional, controle do estresse e 
dicas de qualidade de vida.

Prática corporativa ligada ao setor
Healthymagination – adoção de estratégia global com 
a finalidade de reduzir custos de produção, aumentar 
o acesso a medicamentos por parte da 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*
Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) – apoio 
para a ONG executar o projeto Ideia Brilhante, de 
melhoria do acesso à alimentação saudável e à prática 
de exercícios, em benefício de 300 moradores do 
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ).

Inmed Brasil – apoio para a ONG executar o projeto 
Comunidades Saudáveis, de capacitação de agentes 
comunitários de saúde, para que levem informações 
úteis de saúde a 400 moradores do Salgueiro, na 
capital fluminense. Parceria: alunos de medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Junior Achievement Brasil – apoio para metodologia, 
organização e material didático de aulas sobre o 
mundo empresarial e construção de plano profissional, 
ministradas por 161 voluntários da empresa, treinados 
pela ONG, para 1.016 alunos do ensino fundamental de 
sete escolas públicas, em oito cidades.

Semana GE Volunteers – ações voluntárias em 
educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento 
comunitário, realizadas por 800 funcionários, com 
doação de 3.200 horas de trabalho, durante sete dias, 
em seis cidades brasileiras.
* O conjunto de ações sociais listadas diz respeito à empresa General Electric do 
Brasil, com participação da divisão GE Healthcare.

Responsabilidade Social Corporativa
tel.: (11) 3067-8333
felipe.zanola@ge.com
www.gecitizenship.com
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 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.

 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.

 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
Bem Me Quer – Programa de Assistência ao 
Funcionário – oferta a colaboradores e a seus 
familiares de uma rede de profissionais para prestar 
assistências psicológica, jurídica e social, a fim de 
melhorar sua qualidade de vida. Após o primeiro 
contato por telefone, com chamada gratuita e 
confidencial, bem como avaliação do caso, ocorrem 
atendimentos presenciais.

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.

Fale com a Presidente e Comemoração de 
Aniversários do Mês – realização, na última quinta-
feira do mês, de café da manhã para comemorar 
os aniversários de funcionários, evento no qual a 
presidente se coloca à disposição para responder 
perguntas, feitas em urna, a fim de garantir a 
confidencialidade; exposição, no local, de campanhas e 
temas relevantes da memória da empresa.

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: 
97

Nome da matriz: 
Genzyme Corporation

Ano de fundação: 
1982

Cidade da sede: 
Cambridge, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
8.000
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Programa Empresa Cidadã – continuidade da 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.

Programa Mais Vida – cuidados com a saúde e a 
qualidade de vida dos funcionários, por meio de oferta 
de orientação nutricional, acompanhamento médico, 
atividades físicas e fisioterápicas, além de consultas 
com médicos especialistas e nutricionistas, vacinação, 
exames preventivos e palestras de esclarecimento.

Projeto de Casa Nova – realização, pelo Comitê de 
Casa Nova, de várias ações relativas à mudança do 
escritório da empresa para o condomínio do Grupo 
Sanofi. Entre elas ocorreram: orientações sobre novos 
benefícios para os funcionários, como descontos 
em medicamentos; divulgação de serviços úteis nos 
arredores; dicas sobre meios de transportes; adoção de 
horário flexível para se evitar horário de picos.

Quick massage – oferta, uma vez por semana, para 
funcionários dos escritórios de São Paulo (SP) e Rio de 
Janeiro (RJ), de sessão de 15 minutos de massagem, 
por profissional terceirizado, a fim de aliviar o estresse e 
aumentar a disposição.

Soul Marketing – capacitação de funcionários que 
atuam direta ou indiretamente na área de marketing, 
por meio de participação em fóruns, palestras, 
treinamentos e eventos corporativos, visando aumentar 
seus níveis de conhecimento sobre o tema.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Assessoria de imprensa e site institucional – 
divulgação na mídia de informações relacionadas 
a assuntos que envolvam a companhia, além de 
manutenção de conteúdo no site para nutrir e fortalecer 
o relacionamento com o público-alvo (funcionários, 
parceiros, pacientes). 

Compromisso com clientes e parceiros – distribuição 
de materiais educativos, visitas e treinamento técnico, 
para médicos e parceiros comerciais, a fim de manter 
um relacionamento ético e transparente com os 
públicos de interesse. 

Orientação para profissionais de saúde – educação 
continuada para médicos e enfermeiros sobre doenças 
raras, realizadas por meio de eventos ministrados por 
especialistas brasileiros e estrangeiros, bem como 
desenvolvimento e entrega de diversos materiais 
educativos, a fim de conscientizá-los sobre o tema. 

Programa de melhoramento continuado – 
aperfeiçoamento na cadeia logística, visando 
aprimorar os processos de armazenamento, transporte 
e segurança dos produtos, por meio de aquisição 
de embalagens especiais para o transporte até os 
distribuidores, além de confecção especial de airbags 
para a proteção de frascos.

Ações sociais
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e Centro de Atendimento e Inclusão 
Social (Cais) – produção de calendário da empresa 
com criações artísticas de adolescentes e jovens de 
Contagem (MG) portadores de deficiência mental, 
com renda da compra das imagens revertida para a 
instituição, em benefício de 380 pessoas. 

Bandeira Científica – custeio de despesas de viagem 
de um funcionário voluntário, que atuou na expedição 
da Fundação Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), pela qual 200 estudantes, médicos e 
professores prestaram atendimento de saúde gratuito a 
milhares de moradores de Afogados da Ingazeira (PE).

Campanha do Agasalho – arrecadação e doação 
de roupas de inverno realizadas por funcionários 
voluntários para o Núcleo Assistencial Anita Briza, em 
São Paulo (SP), onde alguns já prestam auxílio. Parte 
das doações foi vendida em bazar da entidade e parte 
é destinada a cerca de 500 beneficiários, incluindo 
moradores de rua. 
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Illúmina Imagem e Memória e Lettera – patrocínio 
à edição do livro Imagens, receitas e ladainhas – Folia 
de Reis de Aiuruoca, MG, de Ana Lucia Queiroz e Marcia 
Zoet, que conta a história desse festejo típico. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal por meio 
de Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG. Apoios: 
Apae Aiuruoca, Rádio AM Inconfidência, Rede Minas e 
Pousada Pé da Mata.

Nossos Sonhos São Possíveis – programa organizado 
pelo Grupo Sanofi e do qual a Genzyme participou, 
em que 120 crianças pacientes de câncer no estado de 
São Paulo foram levadas ao circo, no qual participaram 
de oficinas circenses e assistiram ao espetáculo. 
Participantes: Instituto do Coração (Incor), Instituto 
de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) e hospitais AC 
Camargo e Darcy Vargas.

Ações sociais ligadas ao negócio 
Associação Brasileira de Neurologia (ABN) – apoio 
financeiro para a entidade realizar, em várias cidades, a 
Primeira Semana Nacional de Conscientização Sobre a 
Doença de Pompe, cujo tema foi “Gente de fibra apoia 
essa causa”. Médicos alertaram a população sobre a 
importância do diagnóstico precoce dessa doença rara 
que afeta músculos e sistema cardiorrespiratório.

Associação Brasileira de Pacientes Portadores da 
Doença de Fabry e Familiares (Abraff) – apoio para 
a entidade, sediada em Campinas (SP), confeccionar 
material educacional sobre a doença, além de prestar 
assistência e apoio a pacientes, objetivando sua 
habilitação ou reabilitação. 

Associação Brasileira dos Portadores da Doença 
de Gaucher (ABPDG) – contribuição para a entidade, 
situada no Rio de Janeiro (RJ), prestar assistência e 
assessoria para associações nacionais e dar apoio a 
pacientes sem recursos de todo o país.

Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses 
(Acamu) – contribuição para a entidade, localizada 
em Florianópolis (SC), manter suas atividades, 
promover encontro de pacientes e realizar 
atividades beneficentes.

Associação dos Familiares, Amigos e Portadores 
de Doenças Graves (Afag) e Grupo de estudos de 
Doenças Raras (GEDR) – apoio à realização, pelas 
entidades, de caminhada de conscientização no Dia 
Mundial de Doenças Raras, em São Paulo (SP), com 
participação de pacientes, instituições apoiadoras e 
funcionários voluntários da empresa. Apoio: Prefeitura 
de São Paulo.

Associação Mineira de Portadores e Amigos de 
Gaucher (Ampag) – contribuição para a entidade, 
sediada em Belo Horizonte (MG), manter suas atividades 
em benefício de seus pacientes, produzir cartilha 
explicativa sobre a doença de Gaucher e participar de 
eventos relacionados à enfermidade.

Associação Nacional dos Portadores da Doença 
de Gaucher e Outras Doenças Raras (ANPDG) – 
contribuição para a instituição, localizada em São 
Paulo (SP), orientar pacientes de todo o país, melhorar 
sua infraestrutura, beneficiar pessoas com doença de 
Gaucher e outras enfermidades raras e repassar sua 
experiência às demais entidades estaduais.

Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos 
Portadores de Mucopolissacaridoses (APMPS) – 
contribuição para a entidade, situada em São Paulo 
(SP), orientar pacientes, melhorar sua infraestrutura e 
beneficiar pessoas sem recursos para tratamento.

Centro de Tratamento de Doenças Raras Arquiminia 
Guerra Macedo – contribuição para o funcionamento 
do centro de referência em diagnóstico e terapêutica 
para doenças genéticas raras, situado em Curimatá 
(PI), além de treinamento de profissionais de saúde e 
orientação à população local.

Instituto do Coração (Incor) – apoio à execução, 
pela entidade, do Programa Hipercol Brasil, que trata 
pacientes com hipercolesterolemia familiar – colesterol 
alto genético –, no sentido de orientar quanto à 
medição e ao acompanhamento dos níveis de colesterol 
de 500 pessoas ao ano, bem como realizar amplas 
campanhas de avaliação, como a do Dia do Coração.
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Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip) 
– apoio para a construção de um ambulatório 
de atendimento a pacientes com erros inatos de 
metabolismo, em Recife (PE), que se constitui no centro 
mais importante do Norte e Nordeste e referência no 
país nesse campo.

Programa Caritativo de Acesso a Terapias (Icap) – 
mantido pela Fundação Genzyme nos Estados Unidos, 
consiste na doação de medicamento por três meses a 
brasileiros, pacientes graves de doenças de depósito 
lisossômico, que ainda não conseguiram a medicação, 
contribuindo para melhorar sua qualidade de vida e 
reduzir o risco de morte.

Comunicação Corporativa
tel.: (11) 3874-9990
ana.paiva@genzyme.com
www.genzyme.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Acompanhamento da inclusão dos filhos dos 
funcionários na escola, por meio de solicitação de 
comprovantes de matrícula.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 Contribuição para a preservação da biodiversidade 
por meio de políticas específicas, projetos de 
conservação de áreas protegidas e/ou programa de 
proteção a animais ameaçados.

 Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para a 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
Auditoria ambiental – avaliação nos sistemas de 
gestão e no desempenho dos equipamentos instalados, 
a fim de fiscalizar e limitar o impacto das atividades 
fabris sobre o meio ambiente.

Efluentes industriais – uso de Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE), que recebe efluentes sanitários e 
industriais da fábrica; utilização de tratamento biológico 
dos efluentes, com o processo dos lodos ativados em 
sua variante aeração prolongada; envio de parte do 
efluente tratado para rio próximo e outra parte para 
lago de biomonitoramento na ETE.

Emissões de CO2 – controle de emissão do gás com o 
consumo dessa energia pelas utilidades da empresa, 
alcançando-se redução anual no consumo energético, 
que gera ganho financeiro e preservação ambiental.

Gerenciamento de resíduos perigosos – emprego 
de métodos de incineração por empresa externa ou 
de coprocessamento, também por terceirizada ou 
de aterro sanitário, conforme o tipo de resíduo a ser 
manejado; descontaminação adequada de lâmpadas 
fluorescentes contendo mercúrio.

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: 
1.876

Nome da matriz: 
GlaxoSmithKline

Ano de fundação: 
1859

Cidade da sede: 
Londres, Reino Unido

Número de funcionários no mundo: 
100.000
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Gerenciamento de resíduos não perigosos – 
separação de materiais em recipientes adequados para 
a coleta seletiva; acondicionamento em caçambas e 
destinação a aterro sanitário de resíduos não recicláveis 
e lixo orgânico; uso de compostagem para transformar 
matéria orgânica em adubo, diminuindo o envio de 
resíduos para aterro.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas realizadas pela empresa.

Monitoramento de emissões atmosféricas – controle 
das fontes pontuais de emissões atmosféricas realizado 
por empresa especializada e controle da emissão de 
particulados, por meio de filtros.

Monitoramento de qualidade do solo e da água 
subterrânea – controle para avaliar e evidenciar 
a qualidade dos recursos e quais operações estão 
promovendo impacto, com vistas a cumprir os padrões 
da legislação ambiental.

Monitoramento de ruído externo – controle de 
emissões para o cumprimento dos níveis máximos 
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama).

Reuso de água – sistema que reaproveita parte do 
efluente líquido tratado na ETE, o qual permite a 
reutilização de até 100 m³/dia de água, que é aplicada 
no sistema de refrigeração da unidade fabril e na rega 
de jardins internos.

Semana do Meio Ambiente – realização de evento 
anual, para conscientização de funcionários e seus 
familiares, sobre preservação de recursos naturais. Inclui 
palestras, brincadeiras educativas, filmes, exposições, 
concurso de objetos confeccionados com materiais 
recicláveis, sorteio etc..

Reciclagem – envio de 327,5 toneladas de papel, 
plástico, vidro, papelão, metal e madeira das unidades 
da organização a recicladoras, com renda revertida para 
as iniciativas da empresa em preservação ambiental.

Ações sociais
Atitude Positiva – Prevenir é Educar – patrocínio 
a 41 encenações de peças da Cia. Teatro Preventivo, 
em 18 escolas municipais no Rio de Janeiro (RJ), que 
esclarecem 2.881 alunos e professores sobre DSTs/Aids. 
As ações têm apoio de 18 voluntários da empresa. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via Lei 
Rouanet. Parceria: Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro, Firjan e Sesi.

Doação em materiais – destinação à ONG Saúde 
Criança, situada no Rio de Janeiro (RJ), de 400 
brinquedos e de 300 kits de higiene (pasta de dentes, 
sabonete, xampu, entre outros) resultantes de 
arrecadação de funcionários voluntários.

Phase Brasil – série de oficinas e atividades interativas 
e lúdicas sobre higiene pessoal, saúde, alimentação e 
ambiente em quatro escolas da rede pública municipal 
no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando 5.186 pessoas, 
entre crianças, adolescentes, professores e pais. 
Parceria: Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro e Firjan.

Projeto de geração de renda – oferta de diversos 
cursos profissionalizantes gratuitos, ministrados 
no Senai e no Sesi, no Rio de Janeiro (RJ), para 53 
pessoas (cônjuges, filhos e parentes de funcionários), 
colaborando, assim, para elevar a renda familiar. 

Saúde Criança – apoio de 92 voluntários da empresa à 
ONG, por meio da sugestão de ideias sustentáveis para 
a instituição e do planejamento e suporte logístico de 
eventos como Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal, 
beneficiando 550 mães e crianças no Rio de Janeiro (RJ). 
Nessas comemorações, a empresa arca com os custos 
de alimentação e ornamentação. 

Responsabilidade Social
tel.: (21) 2141- 6142
patrice.t.vianna@gsk.com
www.gsk.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada 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 e com representação 
nos processos de tomada de decisão da empresa.

Prática de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Aposentadoria adicional – plano de previdência 
privada complementar mensal, com aporte dos 
funcionários e contrapartida da empresa na mesma 
proporção.

Ação social
Instituto Municipal Philippe Pinel – doação de papel 
para reciclagem ao Papel Pinel, uma oficina artesanal 
no ambulatório da instituição de saúde do Rio de 
Janeiro (RJ), voltada para a inclusão social de pacientes 
com transtorno mental, que vendem os objetos 
confeccionados por eles. 

Recursos Humanos
tel.: (21) 3873-3004
brpo@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: 
86

Nome da matriz: 
H. Lundbeck A/S

Ano de fundação: 
1915

Cidade da sede: 
Copenhague, Dinamarca

Número de funcionários no mundo: 
5.800
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, com 
informações sobre suas ações sociais, econômicas e 
ambientais.

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

 Iniciativas para o uso de fontes de energia renovável.

 Sistema de monitoramento com metas específicas 
para redução 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 chamados E-mails Saudáveis, 
contendo dicas, jogos e dados sobre prevenção e 
manutenção do bem-estar físico e mental.

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: 
1.058

Nome da matriz: 
Merck KGAa

Ano de fundação: 
1668

Cidade da sede: 
Darmstadt, Alemanha

Número de funcionários no mundo:
39.000
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Clube de Corrida – direcionado a funcionários que 
querem ingressar na atividade ou que já a praticam, 
oferece orientação, infraestrutura e suporte técnico em 
treinos e provas, por meio de consultorias esportivas 
contratadas pela empresa.

Compliance – uso de código de boas práticas 
comerciais por parte de colaboradores de promoção, 
marketing e vendas, com diretrizes objetivas e 
transparentes de procedimentos éticos, alinhados aos 
valores da empresa, às regras internacionais e às leis 
vigentes no país.

Confraternização de fim de ano – realização, pela 
empresa, de festas para os funcionários, no Rio 
de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), que também 
comemoraram os 90 anos da organização no Brasil e 
contaram com sorteios de brindes especiais.

Dia das Crianças e Natal – em comemoração às datas, 
envio, pela empresa, de brinquedos para 600 filhos de 
funcionários de todas as localidades.

Dia do Medicamento Genérico – oferta de 
informações para todos os funcionários sobre a 
importância que o medicamento genérico adquiriu 
na sociedade brasileira e na empresa. Houve happy 
hour sobre o assunto no grêmio, desenvolvimento de 
um espaço de reflexologia e distribuição de material 
educativo e lúdico.

Dias Internacional da Mulher, das Mães e dos Pais – 
eventos de comemoração das datas, com distribuição 
de brindes para os colaboradores, além de ofertas de 
serviços especiais, como reflexologia, massagens e 
oficina de maquiagem.

Espaço Criativo Merck – área criada no Parque 
Industrial do Rio de Janeiro (RJ) para que colaboradores 
e familiares que produzam trabalhos manuais 
divulguem e vendam suas peças na empresa ao longo 
do ano. Em dezembro ocorreu o Bazar de Natal.

Ginástica laboral – realização regular, em toda a 
empresa, de alongamentos, supervisionados por 
fisioterapeuta ou educador físico, de forma a preparar 
cada pessoa para o exercício do trabalho e reduzir 
chances de lesões relativas às suas atividades.

Programa de Educação Formal – concessão, a 13 
funcionários, de bolsas de estudo em ensinos técnico 
(de até 60%), superior e pós-graduação lato sensu (de 
até 50%), objetivando aprimorar o desempenho dos 
colaboradores nos desafios que suas funções exigem.

Programa de Idiomas – subsídio nos pagamentos das 
mensalidades de cursos de idiomas para funcionários 
(80% para aulas individuais e 60% para aulas em grupo); 
realização de workshops que incentivam a prática do 
inglês; e contratação de consultoria linguística para 
cuidar da evolução dos participantes. 

Programa de Voluntariado Merck – convite e estímulo 
para que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas realizadas pela empresa.

Semana da Saúde – ações para difundir, entre os 
colaboradores, conceitos de saúde física, mental 
e emocional, por meio de oferta de exames 
preventivos e vacinações, banners e folhetos sobre 
cuidados nutricionais e do Spa Merck (massoterapia, 
massagem, ofurô), a fim de que zelem mais por sua 
qualidade de vida.

Shiatsu – oferta, a todos os funcionários, de sessões 
dessa terapia oriental, realizadas por profissionais de 
empresa contratada, a fim de melhorar 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 segurança, ambiente e saúde. 
Incluiu, entre outros, palestras e materiais informativos 
sobre DSTs, vídeos sobre segurança no trabalho, 
campanha de coleta de óleo de cozinha usado e teatro 
sobre sustentabilidade. 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e certificação 
global em conformidade com ISO 14001 – melhora 
do desempenho em saúde ocupacional, segurança no 
trabalho, prevenção de incêndio e proteção do meio 
ambiente; treinamentos de funcionários e prestadores 
de serviço; redução de 6%, de 2011 para 2012, na 
geração de resíduos de papel, papelão, plástico, vidro, 
madeira e metais ferrosos e não ferrosos; diminuição de 
54%, de 2011 para 2012, no total de dias perdidos por 
acidente com afastamento. 
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Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) – adesão 
da empresa às ações do Dia Mundial do Diabetes, 
realizadas pela entidade, por meio de uma campanha 
interna de alerta e aferição de glicemia de 450 
colaboradores e da iluminação em azul do prédio no Rio 
de Janeiro (RJ), da mesma forma que outros edifícios 
públicos no planeta. 

Práticas corporativas ligadas ao setor
Academia Merck Serono de Reprodução Humana 
– continuidade do projeto de educação médica 
continuada em fertilidade, com cursos teóricos e 
teórico-práticos, estágios, oficinas, além de cursos 
on-line (www.academiamerckserono.com.br), em 
benefício de 800 ginecologistas, que participaram de 31 
cursos, visando o aprimoramento de diagnóstico e de 
tratamento em consultório.

Assessoria de imprensa – contrato com empresa de 
comunicação terceirizada que promove a relação com 
veículos de imprensa, por meio de contatos, reuniões e 
eventos em que a empresa divulga seu trabalho, além 
de sugerir pautas sobre cuidados com a saúde, como a 
questão do diabetes e o risco de amputações.

Capacitação para Gestão Sustentável de 
Organizações Não Governamentais Merck Serono – 
workshops com integrantes de 18 associações ligadas 
aos portadores de esclerose múltipla sobre captação de 
recursos, gestão de voluntariado e títulos, certificados 
e qualificações; participação no Segundo EMcontro SP, 
evento de conscientização da população, pacientes e 
cuidadores, promovido pela Associação Brasileira de 
Esclerose Múltipla (Abem).

Instituto Nacional do Câncer (Inca) – contribuição 
para manter dois gerenciadores de dados em pesquisa, 
a fim de viabilizar a coleta e o registro de dados 
epidemiológicos completos de pacientes atendidos 
nos ambulatórios de oncologia clínica e cirurgia do 
trato digestivo, assim como de informações sobre 
sua evolução conforme diferentes intervenções 
clínicas e cirúrgicas.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) – Melhoria de 
eficiência de equipamento – observação das etapas dos 
processos de manufatura e embalagem, identificação 
dos principais problemas de perdas e de suas principais 
causas, desenho de plano de ação para corrigir o 
problema e acompanhamento da solução nas etapas.

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 
produto, a fim de sanar a falta de mercadorias nos 
pontos de venda.

Programa Kras – aprimoramento de oferta e custeio, 
para centenas de médicos, de teste para pacientes com 
câncer colorretal metastático que determina o status 
da mutação genética do gene Kras, permitindo ao 
profissional escolher a melhor opção entre dois tipos 
de remédio. Orientações e dados úteis constam no site, 
www.programakras.com.br.

Relacionamento com o paciente como ferramenta de 
adesão – capacitação de 2.600 profissionais de saúde 
que têm contato direto com pacientes, a fim de elevar 
os índices de continuidade aos tratamentos, sobretudo 
os de doenças crônicas.

Relatório de Ações Socioambientais 2012 ano base 
2011 – produção, publicação e distribuição de relatório 
que mostra as ações da empresa nas áreas social e 
ambiental e permite uma avaliação, em perspectiva, da 
evolução desses temas na gestão corporativa.

Road Show – aula médica cujo objetivo é a educação 
continuada, com a oferta de conhecimentos 
teóricos e experiências práticas a 1.300 médicos, em 
diferentes cidades do país, por meio de exposições de 
palestrantes convidados.

Segunda Bolsa de Estudos Internacional Merck 
Serono em Esclerose Múltipla – concessão de uma 
bolsa de estudo de atualização médico-científica a 
neurologista brasileiro, no Centre d’Esclerosi Múltiple 
de Catalunya (Cem-Cat), em Barcelona, Espanha, por 
meio de avaliação e de escolha entre 2 mil currículos, 
realizadas pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN).
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Site Quero Ter Um Filho (www.queroterumfilho.com.
br) – atualização de site sobre infertilidade, com dados 
para ajudar o público em geral a desmistificar essa 
doença como algo sem solução, beneficiando milhares 
de casais no país.

Ações sociais
Ação Comunitária Merck – maratona anual de 
serviços gratuitos de saúde preventiva, artes, cultura e 
cidadania para 3.100 crianças, jovens, adultos e idosos 
de baixa renda, moradoras do entorno da empresa, 
em Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ). No total, 120 
voluntários da empresa deram suporte em organização, 
orientação, pesquisas e recreação de crianças. Parcerias: 
Escola Municipal Vitor Meireles, Sesi, Firjan, Lions, 
entre outras.

Agência do Bem – apoio à realização do Projeto de 
Música e de Cidadania da Cidade de Deus, por meio 
do qual a ONG oferece a 300 crianças, adolescentes e 
jovens de baixa renda, no Rio de Janeiro (RJ), formação 
musical e cultural, com teoria, prática instrumental e 
canto coral, além de valores éticos. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Apae Cotia (SP) e Rancho Lucke – apoio à execução, 
pelas entidades, do Projeto Equoterapia Terapêutica, 
que oferece equitação com fins de inclusão social, 
pré-esportivos, lúdicos e terapêuticos para 45 crianças 
e jovens com deficiência. Dois beneficiados da Apae 
foram incluídos como estagiários da equipe.

Associação Civil Capoeira Cidadã – apoio ao Projeto 
Capoeira Cidadã, no Rio de Janeiro (RJ), que ensina 
tal prática e a produção de artesanato típico dessa 
arte a cerca de 140 crianças, adolescentes e jovens da 
rede pública de ensino. Dois voluntários da empresa 
ministraram palestra sobre alimentação saudável e 
aproveitamento total dos alimentos. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Banco da Providência – contribuição para a Agência 
de Família Gardênia Azul, que ofereceu atividades de 
desenvolvimento humano e capacitação profissional, 
por nove meses, para 60 famílias do bairro da Gardênia 
Azul, no Rio de Janeiro (RJ), com o objetivo de fazê-
los gerar renda, entrar no mercado formal e deixar a 
situação de pobreza extrema.

Doações em materiais – destinação, para seis 
instituições, de 5.281 quilos de alimentos não 
processados, 150 brinquedos, 15.223 itens de higiene, 
602 livros, 3.400 unidades de material escolar, 759 
quilos de roupas, 73 pares de sapatos e 1.691 unidades 
de materiais de limpeza. Foram beneficiadas 716 
pessoas, a maioria crianças, no Lar de Betânia, Obra 
Social Dona Meca e Retiro dos Artistas, no Rio de 
Janeiro (RJ), além de Aldeias Infantis Rio de Janeiro 
e São Paulo e da Tucca – Associação para Crianças e 
Adolescentes com Câncer, em São Paulo (SP).

Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) e Centro Integrado de Estudos 
e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
(Cieds) – apoio à realização, pelas entidades, do Projeto 
CapacitaRH, de orientação social e profissional para 25 
pessoas com deficiência no Rio de Janeiro (RJ), visando 
a sua inclusão. Dois alunos que se destacaram passaram 
a integrar o quadro de funcionários da empresa.

Gincana Voluntária Merck – mobilização de 157 
voluntários, das quatro cidades onde a indústria 
tem base, divididos em seis times, que recolheram 
doações em materiais para entidades sociais eleitas 
pela empresa, com base em visita dos funcionários e 
na identificação das principais necessidades. Foram 
beneficiadas 580 pessoas, a maioria crianças.

Image Mágica – apoio à realização do Projeto Escola do 
Olhar, pelo qual a entidade ensina técnicas fotográficas 
artesanais a 150 jovens de comunidades vulneráveis 
em Barueri (SP) e São Paulo (SP), estimulando-os a 
retratar e a transformar sua realidade. Os beneficiados 
ganharam máquinas fotográficas e visitaram unidades 
da empresa. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet.
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Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (IBDD) – apoio a projetos de capacitação, 
inclusão social e defesa de direitos da entidade no Rio 
de Janeiro (RJ). Foram finalizados 82 processos judiciais, 
dos quais 65 julgados procedentes, 16.271 pessoas se 
cadastraram no banco de currículos, 437 profissionais 
foram encaminhados para 285 vagas, e houve 15.279 
atendimentos nos cursos oferecidos.

Projeto Escola-Comunidade Merck – oficinas de 
desenvolvimento psicomotor e capacitação (teatro, 
origami, mosaico, papel machê) para 140 alunos da 
rede pública de ensino com deficiência física e/ou 
mental e familiares, promovidas por educadores do Sesi 
e da Firjan, no Rio de Janeiro (RJ). Parte dos trabalhos 
foi exposta na empresa. O investimento ocorreu com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Ações sociais ligadas ao negócio
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 médica gratuitos –, 
em postos de atendimento montados em cinco cidades, 
beneficiando cerca de 500 pessoas.

Coordenação 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

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, com 
informações sobre suas ações sociais, econômicas 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/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 programas 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
Comitê de grants – Presidência e diretores de 
Assuntos Corporativos, Compliance, Jurídico, Finanças 
e Departamento Médico integram esse grupo gestor 
que aprova todas as solicitações de doações e apoio a 
iniciativas conduzidas por entidades sem fins lucrativos, 
com foco em saúde, educação e meio ambiente.

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: 
2.128

Nome da matriz: 
Merck & Co.

Ano de fundação: 
1890

Cidade da sede: 
Nova Jersey, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
84.000
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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 da 
empresa a 30 colaboradores do Time de Voluntários – 
Iniciativas Socioambientais da MSD Saúde Animal, em 
Cotia (SP), Cruzeiro (SP), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), 
para a doação de tempo e habilidades às populações 
do entorno das unidades por meio de ações educativas, 
culturais e recreativas.

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
Amcham–SP – apoio ao Projeto Escola Legal, de 
mobilização de dezenas de docentes, em cinco cidades, 
para que conscientizem milhares de alunos sobre 
os efeitos nocivos da pirataria e a importância da 
propriedade intelectual. Inclui cartilhas e 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.

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, 
beneficiar 80 portadores de deficiência na Grande São 
Paulo, a maioria com paralisia cerebral. 

Associação para a Promoção de Terapias Assistidas 
por Cães (TAC) – apoio à execução do Projeto Recanto 
da Vovó, para 25 idosas internas em Cotia (SP). Com o 
auxílio dos cachorros, profissionais da ONG trabalham 
aspectos físicos, emocionais e sociais, por meio de 
fisioterapia e psicoterapia, visando oferecer às pacientes 
benefícios motores e sensório-cognitivos. 

Associação para a Promoção de Terapias Assistidas 
por Cães (TAC) – apoio à execução do Projeto Casa de 
Nazaré, para 15 idosas internas em Fortaleza (CE). Com 
o auxílio dos cachorros, profissionais da ONG trabalham 
aspectos físicos, emocionais e sociais, por meio de 
fisioterapia e psicoterapia, visando oferecer às pacientes 
benefícios motores e sensório-cognitivos.

Associação para a Promoção de Terapias 
Assistidas por Cães (TAC) – apoio à execução do 
Projeto Reintegração, que beneficia 15 pacientes de 
dependência química da Casa Ágape, em Cruzeiro (SP), 
por meio de diferentes atividades terapêuticas com 
cachorros abandonados. Vinte voluntários da empresa 
dedicaram parte de seu tempo de trabalho na execução 
da iniciativa, ajudando nas atividades com os pacientes.

Doações em materiais – destinação de cem 
computadores antes usados pelos funcionários para 
Associação Lar Santa Maria, com unidades em Cotia 
(SP) e Itiúba (BA). Na unidade de Cotia, 90 jovens foram 
beneficiados; na de Itiúba, 200 jovens e mulheres.

Editora Aaori – apoio à produção e impressão de 
3 mil exemplares do livro História da medicina e 
cultura do Brasil, distribuídos em bibliotecas públicas 
e universidades. A obra aborda os avanços, desde 
o período colonial até os dias atuais, nos exames e 
tratamentos das doenças, na formação médica e na 
saúde pública brasileira. O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Embaixada dos Estados Unidos – apoio ao Programa 
Jovens Embaixadores, realizado em parceria com 
instituições públicas e privadas, que beneficiou 45 
alunos brasileiros da rede pública, que apresentaram 
alto desempenho escolar e realizaram projetos 
voluntários ou para melhorar suas comunidades, com 
uma viagem de três semanas aos EUA, para intercâmbio 
cultural e aperfeiçoamento da língua inglesa.
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Inmed Brasil – contribuição para o Projeto Prevenção 
– Quanto Antes, Melhor, pelo qual a ONG acompanha o 
estado nutricional de alunos, educadores, funcionários 
e pais de alunos de escola municipal de Uberlândia 
(MG), promove hábitos saudáveis de alimentação e 
atividades educativas de prevenção às enfermidades 
cardiovasculares, beneficiando 7.900 pessoas, 
incluindo moradores e agentes de saúde. 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 aos vários projetos da 
entidade, da qual a empresa é uma das mantenedoras. 
Treinamentos, atividades lúdicas e palestras sobre 
saúde do bebê, gestação, violência doméstica, 
drogas, entre outras, foram oferecidos a 6.200 pessoas 
em cinco cidades e um distrito, incluindo crianças, 
famílias e professores.

Instituto Vida Nova – apoio à iniciativa da ONG em São 
Paulo (SP) para melhorar a qualidade de vida de cerca 
de 600 pessoas com HIV/Aids, por meio de assistências 
social e psicológica e de atividades de inclusão, como 
curso de inglês, informática e políticas públicas. O 
projeto foi realizado por meio de grant internacional da 
Merck & Co.; a subsidiária brasileira financiou 25% do 
valor total investido.

Reviva o Rio Atibaia – evento ecológico de 
mobilização de cerca de 3 mil pessoas para a 
preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Campinas (SP). Em 15 edições, as várias atividades 
englobam oferta de mudas de espécies nativas, limpeza 
simbólica do rio e dicas de saúde. Parcerias: ONGs, 
poder público, iniciativa privada e dez voluntários da 
empresa, que ajudaram na idealização e organização, 
bem como no dia do evento, orientando o público 
sobre as ações da empresa na região.

Ações sociais ligadas ao negócio
Programa de grants e doações locais – contribuição 
da empresa para sete ONGs, de diferentes áreas 
terapêuticas e com sede em quatro cidades de São 
Paulo, desenvolverem campanhas e projetos de 
conscientização e educação em saúde, sobretudo em 
HPV e hepatite C, em benefício de mais de 6 mil pessoas 
de diferentes faixas etárias. 

Programa Mundial de Doação de Mectizan – 
continuidade do envio de 10 mil doses anuais do 
medicamento indicado para a prevenção da “cegueira 
do rio” (oncocercose) às aldeias ianomâmis no 
Amazonas, com distribuição pelo Ministério da Saúde.

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – 
contribuição para o Centro do Respirador Bucal, em 
São Paulo (SP) – iniciativa pioneira do Núcleo de 
Investigação de Vias Aéreas Superiores da instituição 
–, oferecer atendimento gratuito e de qualidade, 
além de atenção em diferentes especialidades, a 
500 crianças respiradoras orais de baixa renda que 
dependem do SUS.

Comunicação
tel.: (11) 5189-7853
nadia.vranjac@merck.com
www.msdonline.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 Prioridade 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
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 
telefonemas, podem ser enviados e-mail ou carta, em 
qualquer idioma.

Nome comercial no Brasil: 
Novartis

Ano de início da operação no Brasil 
como Novartis: 
1997

Ano de início de atividades no Brasil 
(como Ciba): 
1934

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
3.468

Nome da matriz: 
Novartis

Ano de fundação no país de 
origem como Novartis: 
1996

Cidade da sede: 
Basileia, Suíça

Número de funcionários no 
mundo: 
120.000
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Campanha interna sobre reciclagem – 
conscientização de funcionários no que diz respeito à 
adequada segregação de resíduos – sempre divididos 
entre perigosos e não perigosos –, permitindo a 
reciclagem e evitando a destinação a aterros sanitários.

Campanhas internas do refeitório – conscientização 
de funcionários sobre o desperdício de comida, a 
hipertensão e o diabetes; almoços de confraternização 
em datas importantes, como Dia das Mães, dos Pais e 
das Crianças; café da manhã especial para comemorar 
recorde sem acidentes na planta em Taboão da 
Serra (SP).

Programa Viva! – iniciativas para o funcionário 
equilibrar vida pessoal e profissional. Engloba, entre 
outros, 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.

Código de Conduta para terceiros – nota diretiva que 
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 a 
administração de terceiros – preferência pela 
contratação de fornecedores que obedeçam aos 
princípios assumidos pela empresa na assinatura 
do Pacto Global, com cobrança de documentação e 
diálogo sobre segurança e legislação.

Política de Cidadania Corporativa – adoção de 
diretrizes internas que comprometem a empresa com 
o desenvolvimento sustentável, baseado em seus três 
princípios de progresso (econômico, social, ambiental), 
objetivando o sucesso do negócio no longo prazo e o 
reconhecimento como companhia responsável.

Programa de Monitoramento Data Management 
System (DMS) – gestão, relato e comunicação 
sobre uso de recursos, riscos ambientais e saúde 
ocupacional, com transparência, determinação e 
revisão dos desempenhos, administração de riscos e 
oportunidades, troca de experiências e comparações, 
além de adesão a convenções e padrões mundiais, 
sobretudo às diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI).

Diretrizes de cidadania corporativa para 
gerenciamento de energia – campanhas de 
conscientização sobre o tema; substituição das centrais 
de ar-condicionado, troca do sistema de iluminação 
externa e instalação de sistema de energia solar para 
aquecimento de água na cozinha, em São Paulo (SP); 
adoção do sistema UV no Heating, Ventilation and Air-
Conditioning (HVAC) para reduzir o consumo de energia 
e reforma das torres de resfriamento, em Taboão 
da Serra (SP).

Gerenciamento de resíduos – conscientização, na 
planta e no escritório, sobre diminuição da geração e 
correta destinação; disposição de lixeiras coloridas na 
companhia para o descarte adequado; contratação 
de empresa especializada para o gerenciamento 
dos resíduos, transporte e tratamento, com 
aperfeiçoamento dos processos.

Monitoramento e controle de irregularidades – 
garantia, pela empresa, com base em suas normas 
globais, da segurança dos moradores do entorno 
de suas instalações em São Paulo (SP), Resende (RJ) 
e Taboão da Serra (SP), bem como da proteção do 
meio ambiente 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 – controle das quantidades de entrada, uso 
e saída de água por toda a companhia; ajustes nas 
vazões das torneiras dos banheiros e das descargas; 
reparos de tubulação; sistema de controle de 
acompanhamento diário.

Substituição de gases de efeito estufa por 
ecologicamente corretos – gestão sustentável 
de todos os tipos de geração de energia e das 
correspondentes emissões de gases causadores 
do efeito estufa (GEEs) em todas as atividades da 
empresa, com a substituição de equipamentos antigos 
e a produção de inventário anual, alcançando-se 
redução nas emissões.
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Otimização do uso de energia nos reatores de 
processo – desenho de um novo software de controle 
de temperatura nos reatores de processo, na fábrica, 
aliado a acertos nos parâmetros de controle, a fim de 
garantir um ajuste fino de temperatura e a redução 
do consumo de energia e derivados de petróleo para 
produzir vapor.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Academia Novartis – educação médica continuada 
para cerca de 15 mil médicos ao ano, 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.

Amigos da Saúde – treinamento e capacitação, 
pela empresa, de 120 agentes de saúde públicos 
e comunitários em sua sede fabril em Cambé (PR), 
para que levem à população local informações sobre 
cuidados com a saúde, além de alinhamentos com 
médicos da região. Parceria: Secretaria Municipal de 
Saúde de Cambé.

Programa de Acreditação Internacional de Centros 
de Pesquisa – concessão, aos centros participantes do 
Programa de Desenvolvimento de Centros de Pesquisa, 
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 qualificação dos profissionais.

Programa de Desenvolvimento de Centros de 
Pesquisa – treinamento de centros de pesquisas 
em execução de estudos clínicos (processos, 
procedimentos, legislação, inspeções), realizado por 
empresa especializada, com total de 450 visitas de 
capacitação, 280 aulas com exercícios interativos e 
entrega de 600 certificados.

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.

Serviço de Informações Médicas – Oncologia – 
canal de suporte técnico-científico voltado a médicos, 
farmacêuticos e enfermeiros, entre outros, que 
necessitam de esclarecimentos sobre os produtos 
da empresa e/ou sobre suas indicações, além de 
informações técnicas, artigos científicos e pesquisas em 
bases de dados internas ou externas.

Ações sociais
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale) – apoio da empresa à execução dos Concertos 
Abrale, em benefício da instituição sediada em São 
Paulo (SP). O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Lei Rouanet.

Campanha Ajudar a Quem Precisa – arrecadação, 
entre funcionários voluntários, de 200 brinquedos e 
roupas para crianças e adolescentes da Associação 
Comunitária Paraíso Pólis, de 50 cestas de alimentos, 
produtos de limpeza e higiene pessoal para a 
Associação Beneficente Guilhermina Maria de Jesus 
(Abegui), que atende cerca de 40 idosos que viviam 
nas ruas, além de 276 panetones para a Tucca – 
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, 
Abrigo Marly Cury, Abegui e casa que cuida de pessoas 
com hanseníase.

Carreta da Saúde – manutenção completa deste 
consultório móvel, gerenciado pelo Movimento de 
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan) e apoiado pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conasems), no qual foram 
realizados 55.556 atendimentos gratuitos no ano e 
1.093 diagnósticos da doença.
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Dia da Parceria com a Comunidade – mobilização 
mundial de funcionários em prol de comunidades, 
instituições sociais e ONGs. No Brasil, houve aquisição 
e entrega de colchões e brindes a 147 crianças do 
Lar Santo Antônio, em Cambé (PR), por mais de cem 
voluntários, com transporte, itens e doação do dia de 
trabalho a cargo da empresa; oficina de reforma de 
instalações e mutirão de educação para 180 crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos do Centro para Criança e 
Adolescente Dom Bosco, da Associação Centro Social 
Brooklin Paulista, em São Paulo (SP).

Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer) – apoio da empresa à execução do Projeto 
Arte do Bem, pela instituição situada em São Paulo (SP), 
em benefício de pacientes. O investimento foi realizado 
com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer) – apoio da empresa à execução do projeto 
de expansão das dependências do Hospital do Graacc, 
por meio da construção do Anexo 2. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Instituto Sorrir para a Vida – apoio da empresa 
à execução do Projeto O Bem da Boca, pelo qual a 
entidade proporciona atendimento odontológico de 
qualidade a crianças e adolescentes com câncer em 
São Paulo (SP), contribuindo para elevar as chances de 
recuperação e cura. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

McDia Feliz – adesão da empresa à campanha do 
Instituto Ronald McDonald, por meio de aquisição 
antecipada de tíquetes de sanduíches e de doação 
dos mesmos a ONGs, como a Associação Comunitária 
Paraíso Pólis, com reversão dos recursos arrecadados 
para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com 
Câncer (Graacc) e a Tucca – Associação para Crianças e 
Adolescentes com Câncer, sediados em São Paulo (SP).

Mozarteum Brasil – apoio da empresa à execução 
do Projeto Cultural 2012, pelo qual a instituição em 
São Paulo (SP) promoveu acesso gratuito à música 
clássica para milhares de pessoas de todas as faixas 
socioeconômicas e etárias, por meio de atividades 
culturais e educativas. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Projeto Incluir – produção de um diagnóstico de 
pessoas com deficiência, a fim de compreender melhor 
suas necessidades, e criação de curso de qualificação 
para o mercado de trabalho, com 20 beneficiários na 
região de Cambé (PR). Parcerias: regional de Londrina 
(PR) do Ministério do Trabalho e Universidade Estadual 
de Londrina (UEL).

Tucca – Associação para Crianças e Adolescentes 
com Câncer – apoio da empresa à execução do Projeto 
Aprendiz de Maestro, série de concertos em São Paulo 
(SP) cuja arrecadação com venda de ingressos permite 
a crianças e adolescentes com câncer de baixa renda 
receber tratamento e ter acesso a todas formas de cura 
possíveis, com qualidade de vida. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Lei Rouanet.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz) – 
contribuição para a realização, pela entidade, sediada 
em São Paulo (SP), de campanhas de esclarecimento à 
população sobre essa doença.

Associação Brasileira de Asmáticos (Abra) – 
contribuição para a realização, pela entidade, situada 
no Rio de Janeiro (RJ), 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 em São Paulo (SP) 
para informar a população sobre a doença.
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Associação Brasileira de Déficit de Atenção (Abda) 
– contribuição para a realização, pela entidade, 
localizada no Rio de Janeiro (SP), 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 atenção.

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale) – contribuição para a impressão e distribuição, 
pela entidade, sediada em São Paulo (SP), de materiais 
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, situada 
em São Paulo (SP), de campanha de doação de sangue, 
visando conscientizar a população e elevar o número de 
bolsas de sangue doadas no país.

Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(Abto) – apoio à segunda edição da Campanha Estenda 
a Mão para Essa Causa, de cunho educacional, pela 
qual a entidade, localizada em São Paulo (SP), buscou 
aumentar a conscientização e o diálogo familiar sobre a 
doação de órgãos e tecidos no Brasil, com inserções em 
diferentes mídias.

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, situada em São Paulo 
(SP), de encontros informativos para pacientes e 
familiares sobre 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.

Portal Oncoguia (www.oncoguia.com.br) – 
contribuição para reformular e ampliar o portal 
informativo e interativo, voltado para veicular dados 
úteis sobre qualidade de vida do paciente com câncer, 
de seus familiares e do público em geral, em benefício 
de centenas de pessoas que o acessam todos os meses.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), 
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e 
Grupo Retina Brasil – apoio à execução da Campanha 
Viver – Porque Ver é Viver, na qual a empresa promoveu, 
em oito cidades, a conscientização sobre a importância 
da saúde da visão em idosos, beneficiando cerca de 
10 mil pessoas. Incluiu o site informativo, <www.
porquevereviver.com.br>, e mutirões com avaliação 
gratuita da saúde da visão, em parceria com instituições 
de saúde locais.

Diretoria de Assuntos de Responsabilidade  
Social Corporativa
tel.: (11) 5532-7122
relacoes.externas@novartis.com
www.novartis.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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.

 Prioridade 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.

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.

Compliance Hotline – canal global para denúncias 
anônimas, por funcionários e por terceiros, de fraudes 
ou ações que gerem suspeita de má conduta na 
empresa e de questões sobre qualidade, funciona como 
um controle interno para garantir as melhores práticas 
profissionais na indústria.

Dia das Crianças – a cada dois anos, a empresa 
convida os filhos de até dez anos dos funcionários 
para passar uma manhã no escritório, onde participam 
de brincadeiras e passeios com monitores, lancham e 
confraternizam com as equipes.

Diversity – aplicação de programa global de 
diversidade que inclui o engajamento de dezenas de 
funcionários de escritório e fábrica nas práticas de não 
discriminação, respeito e oportunidades para todos.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas realizadas pela empresa.

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: 
802

Nome da matriz: 
Novo Nordisk

Ano de fundação: 
1922

Cidade da sede: 
Copenhague, Dinamarca

Número de funcionários no mundo: 
35.000
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Individual Development Process (IDP) – plano de 
desenvolvimento, no qual são indicadas aspirações 
de carreira e habilidades a ser desenvolvidas para o 
desempenho de atividades atuais e futuras.

Novo Health Futebol Clube – subsídio da empresa a 
70% do custo do aluguel de quadra de futebol para o 
uso, a cada dois meses, para prática de futebol em times 
masculinos e femininos.

Política de Subsídio de Medicamentos – funcionários 
e estagiários têm direito a subsídio de até 80%, na 
compra de medicamentos e vacinas para uso pessoal 
e/ou de seus dependentes incluídos no plano de 
assistência médica. Remédios fabricados pela empresa 
são gratuitos para os funcionários, e há 45% de 
descontos sobre o preço de fábrica para os familiares de 
até quarto grau.

Qualidade – adoção de práticas globais de qualidade 
na produção, garantindo padronização e parâmetros 
elevados de qualidade aos medicamentos. 

Semana NovoHealth – diferentes atividades de 
promoção da saúde, como palestras e materiais de 
incentivo à doação de sangue, à boa alimentação e à 
prática de exercícios, quick massage, ginástica laboral, 
campanha de vacinação e café da manhã saudável, com 
a adesão de 90% dos funcionários.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Comunicação externa – 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.

Programa de educação continuada – promoção de 
encontros de atualização científica para dezenas de 
médicos e de profissionais da saúde no país, parte deles 
na área de diabetes, com discussões de temas como a 
multidisciplinaridade da prevenção e do tratamento 
dessa doença.

Site Mudando o Diabetes (www.mudandodiabetes.
com.br) – ferramenta que oferece informações 
educativas e dicas práticas para pacientes com diabetes 
e seus familiares, beneficiando milhares de pessoas que 
o acessam.

Ações sociais
Associação de Surdos em Montes Claros (Asmoc) 
– patrocínio à realização, pela entidade, do Segundo 
Encontro de Jovens Surdos de Minas Gerais, em Montes 
Claros (MG), com a participação de cem pessoas que 
debateram sobre melhorias nas políticas públicas 
para os surdos, engajamento social e político, bem 
como inclusão.

Faculdades Santo Agostinho – patrocínio à realização, 
pela instituição de ensino, do Segundo Congresso 
Mineiro de Engenharia Ambiental, em Montes Claros 
(MG), voltado a 600 acadêmicos da área.

Fundação Dorina Nowill para Cegos – contribuição 
para a entidade, situada em São Paulo (SP), para a 
publicação em braile do clássico O patinho feio. Os 
livros infantis contaram ainda com uma versão em 
áudio e foram distribuídos para mil bibliotecas e escolas 
públicas no Brasil.

Instituto Intervir – Psicologia e Psicopedagogia – 
patrocínio à realização, pela entidade, em Montes Claros 
(MG), da palestra “Eduque com carinho: equilíbrio entre 
amor e limites”, voltada para 490 pais e que abordou os 
desafios da educação infantil.

Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) – patrocínio ao 11º Projeto de Bem 
com a Vida – Cidadão do Planeta, que oferece um dia 
de atividades gratuitas em praça pública da cidade 
mineira, tais como ioga, lian gong, ginástica, massagem 
relaxante, reiki, aferição de pressão, corte de cabelo, 
manicure, dicas de pedagogia infantil e educação 
ambiental, beneficiando cerca de 400 pessoas.
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Ações sociais ligadas ao negócio
ADJ Diabetes Brasil – apoio às atividades do Dia 
Mundial do Diabetes, realizadas pela instituição 
em São Paulo (SP), para disseminar informações 
sobre a patologia, com monitoramento gratuito de 
glicemia capilar, distribuição de material educativo e 
iluminação de monumentos com cor azul, beneficiando 
10.048 pessoas. 

Dia Mundial do Diabetes – oferta, pela empresa, de 
dados úteis sobre o assunto para 87 mil veículos, na 
praça de pedágio da rodovia Ayrton Senna, no km 92.

Comunicação e Recursos Humanos
tel.: (11) 3868-9092
comunicacaonnfb@novonordisk.com
www.novonordisk.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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 diminuir a geração de resíduos 
sólidos e o consumo de água e para aumentar a 
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 e qualidade de vida.

Campanha contra o tabagismo – conscientização 
de colaboradores sobre a necessidade de realizar 
tratamento contra o tabagismo, bem como prevenir 
futuras doenças dele decorrentes, visando à melhoria 
da qualidade de vida.

Campanha de vacinação – conscientização de cerca de 
900 colaboradores e seus familiares sobre a necessidade 
de prevenção contra a gripe, doença que incapacita 
para o trabalho por sete a dez dias.

Canal Aberto – ferramenta de comunicação direta com 
o presidente por meio da qual funcionários podem 
entrar em contato de forma confidencial ou não, 
por telefone, e-mail, intranet ou usando as caixas de 
sugestões espalhadas pela empresa.

Centro de Saúde Pfizer Saudável – instalado na sede 
administrativa da empresa, oferece aos funcionários 
profissionais de diferentes especialidades médicas, 
disponíveis semanalmente para consultas (ortopedista, 
pneumologista/alergista, clínico geral, ginecologista 
e nutricionista). Proporciona também a coleta de 
exames laboratoriais, por meio de parceria com o 
Laboratório A+.

Nome comercial no Brasil: 
Pfizer

Ano de início da operação no Brasil: 
1952

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
3.200

Nome da matriz: 
Pfizer

Ano de fundação: 
1849

Cidade da sede: 
Nova York, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 
90.000



154 |

Comunicação interna – desenvolvimento de 
intranet, TV Corporativa, campanhas de comunicação 
e distribuição de revistas e boletins, de maneira a 
promover a integração entre colaboradores e sua 
aproximação com a liderança, além de informar toda a 
empresa sobre resultados, planos e projetos internos.

Desafio Volunteerz – premiação de brasileiros na 
iniciativa global da empresa que laureia funcionários 
por suas experiências de voluntariado. Os prêmios em 
dinheiro destinam-se às instituições beneficiadas pelas 
ações voluntárias dos colaboradores. 

Governança e transparência – divulgação interna de 
princípios e práticas sobre conduta nos negócios da 
companhia, interação com profissionais de saúde e 
governo, além de princípios da política antissuborno e 
anticorrupção. 

Grupos de trabalho – formação de equipes, compostas 
por gestores e funcionários de diferentes áreas, para 
desenvolver planos de ação que melhorem a empresa 
em cinco aspectos: delegação de tarefas e autonomia; 
burocracia; qualidade de vida; orgulho de ser Pfizer; 
reconhecimento e integração. 

Happy hour com o presidente – encontros periódicos 
entre colaboradores e o presidente da empresa no 
Brasil, para troca de ideias, experiências e oferta de 
sugestões por parte dos funcionários.

Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Guarulhos (SP) 
– participação da empresa em encontros e audiências 
públicas para a elaboração conjunta do plano no 
município, um dos primeiros do tipo a ser colocado em 
prática no Brasil. 

Programa de Diversidade & Inclusão – focado 
na criação de ambiente inclusivo e de respeito a 
habilidades individuais, engloba: treinamento sobre 
o tema para mais de 70 líderes, censo local para 
compreender o perfil dos colaboradores, melhoria na 
acessibilidade do prédio do escritório e publicação 
trimestral da revista Incluir. A empresa também atua na 
gestão de talentos visando à diversidade, por meio de 
parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para a 
contratação de estagiários.

Cultura OWN IT! – incentivo para que funcionários 
participem da criação de uma nova cultura, a Cultura 
de Propriedade da Pfizer. Por meio de ferramentas de 
comunicação e diálogo, objetiva-se que o colaborador 
atue como dono do negócio, seja criativo, honre 
compromissos e assuma riscos calculados, numa cultura 
de confiança mútua, sem espaço para comportamentos 
inadequados e corrosivos. 

Pfizer Voice – pesquisa global de engajamento 
aplicada anualmente em que funcionários avaliam 
questões internas como comprometimento, inclusão, 
estratégia, sistemas organizacionais, liderança e clima 
organizacional. A partir dos resultados, os gestores são 
responsáveis por criar, com suas equipes, um plano de 
ação para os pontos de melhorias identificados. 

Programa de Segurança da Frota – acompanhamento 
de incidência de acidentes, multas e pontuações, 
treinamentos e oferta de guia informativo sobre 
direção segura para os funcionários que dirigem 
carros da empresa.

Programa Embaixadores dos Projetos Sociais 
– divulgação interna de iniciativas sociais da 
companhia e subvenção a viagens de funcionários 
para que conheçam os projetos e dos quais se tornem 
interlocutores, propagando as informações obtidas para 
os demais colaboradores. Essa iniciativa faz parte do 
Programa Voluntários Pfizer.

Programa Pfizer Saudável – série de ações para 
funcionários e dependentes sobre saúde e estilo de 
vida. Inclui pagamento de 70% do valor de assessoria 
esportiva, academia e orientação nos escritórios, clube 
na fábrica em Guarulhos (SP), apoio de nutricionistas 
em refeições, quick massage, inscrição em corridas, 
incentivo e subsídio à participação no Programa 
Vigilantes do Peso.

Programa Voluntários Pfizer – contribuindo para 
construir uma cultura de voluntariado no país, a 
empresa promove internamente ações que aliam 
demanda social, competências e talento. Para isso, 
desenvolve iniciativas solidárias de forma que o 
voluntariado seja uma ferramenta para a prática 
da cidadania e que os funcionários alcancem o 
desenvolvimento profissional e pessoal. 
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Redução do consumo de água – adoção de 
políticas para monitoramento e implementação de 
equipamentos e de processos para a diminuição 
constante do consumo desse recurso, bem como da 
geração de efluentes.

Respeito ao meio ambiente – iniciativas para 
garantir mais segurança e cuidado ambiental para os 
colaboradores e a sociedade, tais como: programas para 
evitar contaminação por produtos perigosos; redução 
do uso de papéis; utilização, nos escritórios, de papel 
feito de bagaço da cana; diminuição do consumo de 
água e de energia elétrica na produção, logística, no 
sistema de telefonia e servidores.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Carga da doença pneumocócica no adulto – 
iniciativa para conscientizar médicos e a população 
em geral sobre o risco da doença pneumocócica no 
adulto. Profissionais de saúde foram abordados por 
meio da visitação médica e a imprensa, pelo envio de 
informações úteis. 

Depressão em pauta – eventos médicos para discussão 
de novas abordagens de tratamento e diagnóstico 
de depressão por meio de experiência clínica dos 
profissionais participantes.

Dia do Monoxímetro – em datas especiais – Dia 
Mundial de Combate ao Fumo, Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, Dia Nacional e Mundial de Combate 
ao Câncer de Pulmão etc.–, em parceria com sociedades 
médicas, clínicas e hospitais, é feita a oferta gratuita 
à população, em espaços públicos, do exame de 
monoximetria, que mede o grau de adição à nicotina. 
Inclui distribuição de informativos sobre o tabagismo.

Educação médica continuada – encontros na 
web ou presenciais de médicos especialistas com 
profissionais da saúde, com o objetivo de compartilhar 
o conhecimento sobre assuntos específicos, visando 
atualizar os profissionais da área sobre doenças, 
diagnósticos e tratamentos. 

Encontro de especialistas com jornalistas – 
promoção de vários debates, presenciais ou on-line, 
entre profissionais, imprensa e pesquisadores de 
renome, inclusive internacionais, sobre lombalgia, 
depressão, infecções hospitalares e medicina 
personalizada na oncologia, entre outros temas, a fim 
de promover atualização em suas áreas. 

Instituto Vital Brazil – parceria de cooperação 
científica e tecnológica com o laboratório para a 
implantação do Centro de Pesquisa e Inovação em 
Saúde do Rio de Janeiro (Sautec) da Secretaria de 
Estado de Saúde, que promoverá a ciência básica com 
execução de estudos de neurociência e de medicinas 
esportiva e regenerativa.

Linha do Crescimento – iniciativa para orientar e 
apoiar os pacientes e seus familiares no momento do 
início de tratamento com medicamento da empresa, 
bem como durante todo o processo, conforme a 
necessidade de cada família.

Manual de comunicação – Informação em situações de 
crise – desenvolvido e periodicamente atualizado para 
preparar a empresa para situações que possam colocar 
em risco sua imagem, contém lista de pontos sensíveis 
e os respectivos procedimentos necessários para o 
gerenciamento eficaz das ocorrências.

Manual sobre medicamentos de marca, genéricos e 
similares e Manual sobre medicamentos biológicos 
e biossimilares – dois materiais educativos voltados 
para 500 jornalistas, com informações sobre tipos de 
medicamentos comercializados no Brasil, conceitos, 
histórico, legislação e exemplos práticos.

Oftalmo na web – oftalmologistas de todo o país 
que não têm condições de estar em congressos das 
sociedades médicas podem participar dos encontros via 
internet, ao vivo, ou assistir a gravações posteriormente, 
tendo acesso a falas de especialistas em glaucoma e 
olho seco, entre outros. Foi criada uma URL específica 
para os encontros.

Programa Atuar – Tabagismo – oferta de educação 
médica a cardiologistas, pneumologistas e clínicos 
gerais, incluindo minipalestras e discussões, a fim de 
expandir o conhecimento sobre a área e tratamentos 
com medicamento da companhia.
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Programa Desvende – promoção de educação para 
médicos visando o melhor diagnóstico e tratamento 
dos pacientes com quadros de depressão.

Relacionamento com a mídia – promoção periódica 
e proativa, pela empresa, de encontros, treinamentos, 
palestras e envio de pautas para profissionais de 
imprensa, com o propósito de abastecê-los com 
novidades relacionadas à saúde..

Revitalização da creche Hipoderme – contribuição 
para melhorias no prédio da instituição, que atende a 
filhos dos funcionários do Laboratório Teuto e também 
à comunidade de Anápolis (GO), oferecendo-lhes 
atividades educacionais e alimentação.

Semana do Glaucoma no Dia Mundial do Glaucoma 
– conscientização de 30 oftalmologistas, de cem 
portadores da doença e de outros 400 pacientes, em 
clínica médica em Salvador (BA), sobre a importância 
da adesão ao tratamento e o impacto da doença para a 
qualidade de vida do paciente e da sociedade como um 
todo, sobretudo em caso de perda de visão.

Site Advil (www.advil.com.br) – veiculação de 
reportagens sobre vida saudável e dicas úteis 
para o público em geral, beneficiando milhares de 
pessoas por ano.

Site Centrum (www.centrum.com.br) – oferta de 
informações sobre características do produto, além 
de conteúdo sobre alimentação saudável e teste 
nutricional para o público em geral, beneficiando 
anualmente milhares de pessoas.

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 todos os anos 
milhares de pessoas.

Pfizer nas mídias sociais – ampliação em 2012 de 
meios de comunicação da empresa com stakeholders, 
com participação em mídias sociais (Facebook, 
Twitter, Youtube e Linkedin) como ferramenta de 
relacionamento, além de oferta, à população em geral, 
de informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-
estar, promovendo conscientização e incentivando o 
diagnóstico precoce de doenças. 

Comemoração de 60 anos da Pfizer no Brasil – 
realização de diversas iniciativas em 2012 para celebrar 
a data. Entre elas, desenvolvimento de material 
com 60 dicas de saúde, distribuído a funcionários, 
clientes, fornecedores e imprensa; exposição, 
durante a Convenção Anual de Vendas, com fotos 
dos principais fatos ocorridos, com disponibilização 
também para funcionários; e encontro que teve 
como tema "Pfizer e Você: preparados para mais 60 
anos de história".

Ações sociais
Ação Forte – Programa Jovem Empresário – 
preparação de 60 jovens para o primeiro emprego, 
no programa da ONG criada pelos funcionários da 
fábrica, em Campinas (SP). Foram oferecidas orientação 
e prevenção às drogas, aulas sobre conscientização 
política e profissional, português, inglês, espanhol, 
matemática e informática.

Associação Cidade Escola Aprendiz – Projeto 
Cores da Vida – criação de grupo de articulação local, 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, formação 
de agentes 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 projeto educativo para 
cada uma delas.

Associação Inclui Mais – 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 comercialização do material produzido. Parceria: 
Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Associação Viva e Deixe Viver – desde 2005, a 
empresa é parceira social da entidade, a qual promove 
a prática da humanização hospitalar em mais de 70 
instituições de saúde no Brasil. Utilizando ferramentas 
de contação de histórias, transforma a internação 
hospitalar de dezenas de crianças e adolescentes em 
um momento mais alegre, agradável e terapêutico.
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Care Brasil – Projeto Jovem Produtor – apoio à 
iniciativa que incentiva o empreendedorismo rural, por 
meio da criação de suínos e aves, e visa gerar trabalho e 
renda, de forma sustentável, para combater a pobreza e 
melhorar a qualidade da alimentação de 1.600 pessoas 
de três municípios do Piauí: Pedro II, São João do Arraial 
e Matias Olímpio. 

Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo – manutenção de 
professor para dar aulas de informática e internet para 
dezenas de moradores e funcionários da instituição 
em São Paulo (SP), visando a inclusão digital, além de 
sessão de cinema com voluntários e de revitalização 
da sala de informática, com a doação, pela empresa, de 
novos computadores e mobiliário.

Centro de Educação Ambiental de Guarulhos 
(Ceag) – Programa Pfizer de Educação Ambiental – 
continuidade da iniciativa que desde 2001 conscientiza 
milhares de professores e alunos de Guarulhos 
(SP) sobre preservação do meio ambiente. Houve 
arrecadação e doação de frutas para o zoológico local, 
coleta adequada de pilhas e baterias e caminhada 
em prol do rio Tietê, entre outras ações. Parcerias: 
Diretoria de Ensino da Região Sul e Secretaria do Meio 
Ambiente de Guarulhos.

Equipe de Saúde Global – participação de 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 Chile, para as quais criaram 
estratégias nas áreas de comunicação e gestão de 
programas, entre outras.

Exposição NanoAventura – manutenção da mostra 
interativa sobre nanociência e nanotecnologia, com 
jogos e vídeos, que soma cerca de 10 mil visitantes ao 
ano, no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, 
em Campinas (SP). Engloba excursões de estudantes da 
rede pública e filhos de funcionários. Uma réplica fica 
no Museu de Ciências Catavento Educacional e Cultural, 
em São Paulo (SP).

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo (SP) – Projeto Expedições Científicas e 
Assistenciais – apoio à iniciativa da instituição, pela 
qual 130 alunos de medicina, 30 residentes e dez 
professores prestam 1.300 atendimentos gratuitos 
em várias especialidades, beneficiando centenas de 
moradores no interior paulista.

Feira de Inspiração de Talentos – por meio do 
Programa Jovens Aprendizes, voluntários conversaram 
com cerca de 50 jovens, de 16 a 24 anos, do Núcleo 
Assistencial Irmão Alfredo (Naia), sobre oportunidades 
de carreira e a importância da busca de uma posição no 
mercado de trabalho. 

Folha de S.Paulo – Folha Memória – continuidade do 
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 para sua 
execução, e o melhor é editado em livro pela PubliFolha.

Gincana Social – mobilização de 300 funcionários 
voluntários de todo o Brasil para auxiliar 111 
organizações sociais com 8.367 kits de higiene, 8.390 
kits de material escolar, 13.385 brinquedos, 333 bolsas 
de sangue, além de destinar valores em dinheiro para as 
entidades escolhidas pelos dois primeiros colocados.

Grupo Saúde Total – doação de valores mensais, por 
colaboradores, a asilos e creches da Grande São Paulo, e 
contribuição da empresa com a destinação do dobro do 
montante arrecadado. Com a verba foram adquiridos 
500 quilos de alimentos. Uma instituição recebeu a 
visita dos voluntários.

Expedicionários da Saúde (EDS) – Programa 
Operando na Amazônia – criado em 2003, por 
médicos voluntários dispostos a levar medicina 
especializada e atendimento cirúrgico a regiões 
isoladas, favorecendo populações indígenas. Em 2012, 
a ONG passou a contar com a parceria da Pfizer na 
melhoria da infraestrutura das comunidades indígenas, 
no transporte de carga, na logística da equipe médica, 
no combustível para o transporte de pacientes e na 
alimentação dos beneficiados e equipes.
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Instituto Kaplan – Projeto Vale Sonhar – patrocínio 
da iniciativa que incentiva jovens de todas as escolas 
estaduais de São Paulo a elaborar seu projeto de vida 
e orienta sobre sexo seguro, prevenção de gravidez na 
adolescência e planejamento familiar. Parceria com a 
Secretaria de Ensino do Estado de Goiás foi fechada 
para beneficiar 680 escolas naquele estado.

Movimento de Organização Comunitária (MOC) – 
Projeto Cabra Escola – continuidade da capacitação e 
apoio a 6.500 pessoas do semiárido baiano na criação 
de cabras, nutrição e meio ambiente, por meio de 
pesquisa inicial, avaliação das propriedades, reuniões 
comunitárias, intercâmbio, visitas técnicas, curso de 
segurança alimentar e feira de caprinos. 

Revitalização de bibliotecas – continuidade na 
melhoria das instalações de bibliotecas nas quatro 
casas de apoio à criança com câncer em São Paulo (SP), 
beneficiadas pelo Projeto Cores da Vida; arrecadação 
e doação de 600 livros por voluntários, que também 
melhoraram os espaços e contaram histórias às crianças 
e adolescentes. 

Saúde Criança – contribuição financeira e doações de 
equipamentos e materiais para a instituição, situada 
em São Paulo (SP), continuar a prestar atendimento 
a familiares de crianças internadas na Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo.

Semana de Voluntariado Pfizer – mobilização 
de dezenas de colaboradores em todo o Brasil na 
promoção de uma série de atividades filantrópicas, em 
benefício de centenas de crianças, jovens e idosos. Entre 
outras ações, houve o plantio e a doação de flores em 
vasos, aulas de culinária saudável e nutrição, contação 
de histórias em hospitais, orientação profissional, 
concurso de talentos da terceira idade e construção de 
moradias para famílias em situação de risco.

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Doença de Gaucher – contribuição 
financeira para evento em São Paulo (SP) de 
conscientização sobre a doença para a comunidade 
de pacientes.

Centro de Apoio à Criança Carente Com Câncer – 
Cândida Bermejo Camargo (CACCC-CBC) – doação 
em dinheiro por funcionários para a instituição sediada 
em São Paulo (SP) que atende a crianças de todo o 
Brasil em tratamento do câncer. Após a arrecadação 
dos voluntários, a empresa também contribuiu com 
um montante.

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) – Prêmio Médico-Residente – contribuição 
para estimular o desenvolvimento 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. 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – patrocínio à 
edição de livros do Projeto História da Saúde, pelo 
qual a entidade de pesquisa apresenta o contexto 
histórico da saúde em nove capitais brasileiras e resume 
pesquisas desenvolvidas em cada localidade.

1º Prêmio SBPT de Jornalismo em Saúde – com o 
tema “Doenças pneumocócicas no Brasil”, foi criado 
para gerar conhecimento e educação sobre esse grupo 
de infecções causadas pela bactéria pneumococo 
(Streptococcus pneumoniae), responsáveis por cerca de 
1,6 milhão de mortes por ano no mundo. Reconhece o 
trabalho dos jornalistas na informação e na educação 
da população sobre saúde.

Comunicação Corporativa
tel.: (11) 5185-8500
comunicacaocorporativa@pfizer.com
www.pfizer.com.br
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Nome comercial no Brasil: 
Produtos Roche Químicos e 
Farmacêuticos S.A.

Ano de início da operação no Brasil: 
1931

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
1.146

Nome da matriz: 
F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Ano de fundação: 
1896

Cidade da sede: 
Basileia, Suíça

Número de funcionários no mundo: 
82.089 

Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 Publicação periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, 
com informações sobre suas ações sociais, 
econômicas 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.

 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
Avaliação de desempenho e competências – Em 2012 
a Roche Farmacêutica teve 100% de seus funcionários 
com processo de avaliação de desempenho realizado e 
feedback, e 97% tiveram planos de desenvolvimento de 
carreira estabelecido.

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 interna de doação de sangue – incentivo 
à boa prática entre os funcionários em São Paulo 
(SP), com total de 203 candidatos e 170 doações 
efetivamente feitas, em três ações no ano. Parceria: 
Hospital Sírio-Libanês.

Código de Conduta Global – realização de 
treinamentos periódicos no formato e-learning para 
todos os funcionários e estagiários das divisões 
Farmacêutica e Diagnóstica com relação aos 
princípios corporativos.
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Compliance – setor responsável por mediação e tomada 
de providências em casos de conflitos de relacionamento 
e de desvios de conduta no ambiente de trabalho, sob 
a condução de um comitê misto e um representante da 
área jurídica.

Controle de impacto ambiental – adoção de meta 
global até 2015 para controlar as emissões de gases 
de efeito estufa e de efluentes, geração de resíduos, 
consumo de energia, água e matéria-prima; reciclagem, 
incineração e coprocessamento na gestão de resíduos; 
treinamento de técnicos de biossegurança e uso de 
veículos menos poluentes; auditoria do Det Norske 
Veritas (DNV), certificador independente; redução, de 
2011 para 2012, 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.

Desenvolvimento de colaboradores – oferta de 
treinamentos técnicos de aprendizagem e atualização 
contínuas para funcionários, que desenvolvem 
competências importantes para as necessidades do dia a 
dia, bem como para a manutenção da empregabilidade 
no mercado farmacêutico. Em 2012, integrantes da 
Divisão Farmacêutica participaram de treinamentos e 
programas de desenvolvimento.

Estímulo à sustentabilidade na cadeia produtiva 
– prioridade a fornecedores comprometidos com 
mecanismos sustentáveis em sua gestão e que se 
responsabilizam por não usar mão de obra infantil ou 
trabalho escravo; realização de auditorias periódicas para 
reavaliar os fornecedores-chave; treinamentos on-line 
para funcionários das áreas de compras da empresa.

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.

Logística – capacitação de operadores logísticos e 
transportadoras que distribuem produtos da empresa no 
país, a fim de, garantir o envio em perfeitas condições, 
mantendo a qualidade do produto. A empresa também 
dispõe de serviço próprio, o Roche Express, cujos pedidos 
recebidos até 10h da manhã são entregues em 24 horas. 

Política de doações – análise e deliberação, pelo 
Comitê de Doações, sobre as solicitações de bens, 
doação em espécie ou bolsas de estudo requeridas 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.

Practice Labs – realização de 20 encontros com 
gestores para ajudá-los a colocar em prática a 
nova estratégia e os princípios de remuneração e 
gerenciamento de performance na empresa, visando 
encorajar a cultura de diálogo e feedback contínuo 
sobre desempenho.

Programa Estar Grávida – orientação, no Rio de 
Janeiro, para gestantes, colaboradoras e dependentes 
de funcionários, sobre parto, cuidados com o bebê, 
aleitamento e integração de vida pessoal e familiar 
com a profissional.

Programa Líderes Construindo o Futuro – visando 
preparar as lideranças da empresa, oferta de workshops 
de formação, avaliações de tipo 360 graus e sessões 
de coaching individual para 212 funcionários no ano, 
incluindo os de nível de coordenação.

Programa Qualidade de Vida da Roche – visando 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores, a empresa oferece diversas atividades 
ao longo do ano, de caráter informativo e motivacional, 
para promover saúde e bem-estar, com foco no 
equilíbrio dinâmico das dimensões física, emocional e 
social da saúde, na reflexão sobre a importância de um 
estilo de vida saudável, no gerenciamento da saúde e 
na harmonia entre as vidas pessoal e profissional.

Programa Vivendo a Visão – iniciativa de 
reconhecimento da empresa para valorizar atitudes, 
iniciativas e práticas internas positivas, alinhadas à 
visão e aos seus objetivos de negócio. Em 2012, 259 
funcionários foram laureados.
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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 – realizada uma 
vez ao ano em São Paulo (SP) e uma no Rio de Janeiro 
(RJ), ressalta para os funcionários a importância de um 
estilo de vida saudável, por meio de atividades que visem 
prevenir doenças e promover a saúde e o bem-estar. 
Abrange palestras sobre saúde e qualidade de vida e 
testes práticos para detecção de fatores de risco.

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 – 100% dos efluentes gerados 
no processo produtivo da empresa encaminhados para 
estação de tratamento por método biológico.

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 
químicas, abandono de área em emergência e 
primeiros socorros, inclusive com o uso de desfibrilador 
externo automático.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Diálogo com fontes pagadoras – contato constante 
com operadoras de saúde, hospitais públicos e privados, 
clínicas e laboratórios de análises, com divulgação de 
dados sobre novas soluções terapêuticas e sondagens 
que atestam a eficácia dos produtos da empresa. 

Diálogo com governo – relacionamento permanente 
com diferentes instâncias nas seguintes frentes: 
transferência de tecnologias para fabricação de 
medicamentos por institutos públicos vinculados ao 
Ministério da Saúde; submissão de dossiês e protocolos 
para avaliação de tecnologias em saúde; proposição, 
em conjunto com as sociedades de classe, de novos 
regulamentos de produtos para saúde.

Educação Médica Continuada – promoção de 
treinamentos pela empresa, parte deles em parceria com 
sociedades médicas brasileiras em várias especialidades, 
a fim de capacitar centenas de profissionais de saúde do 
país e de divulgar inovações no setor.

Medical Clearance – análises ética, jurídica, científica e 
corporativa, somadas à aprovação, pelo Departamento 
de Suporte Médico-Científico, de peças de divulgação 
médico-científica da empresa. Materiais destinados a 
pacientes e demais públicos também recebem análise da 
Comunicação Corporativa.

Pesquisa Clínica no Brasil – aumento de 12% de 2011 
para 2012 nos valores investidos pela empresa nesse 
tipo de pesquisa no país, a fim de aprimorar a chamada 
medicina personalizada, com produtos ou serviços que 
atendam às necessidades específicas da população, 
possibilitando melhorias tangíveis na saúde, qualidade 
de vida e sobrevida dos pacientes. 

Programas de educação continuada voltados à 
capacitação técnica dos profissionais do varejo – 
treinamento e credenciamento de farmacêuticos, que 
são funcionários dos distribuidores, redes ou hospitais, 
para controle de cadeia fria e farmacovigilância, 
com o gerenciamento pelo time de controle de 
qualidade, operações de vendas e diretoria jurídica, 
por meio de assinatura de documentos e anexos aos 
contratos de distribuição.

Programas de suporte aos pacientes – manutenção de 
canais de relacionamento para oferta, a cuidadores e a 
pacientes, de informações sobre doenças, diagnósticos 
e medicamentos, indicação da visita a um médico para 
aprofundamento e diagnóstico preciso e demais suportes 
necessários ao uso adequado dos produtos, garantindo 
mais efetividade terapêutica; desenvolvimento contínuo 
de ferramentas e dispositivos que ampliem a aderência 
dos pacientes-usuários à terapia.

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 aos pacientes.
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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 Cucas (www.cucas.com.br) – com a sigla 
Companheiros Unidos contra a Acne, dispõe de 
conteúdo sobre a doença, fóruns de debate e respostas 
de um dermatologista para sanar as dúvidas de mais de 
300 mil adolescentes e jovens que o acessam ao ano.

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.

Site Hepatites (www.hepatites.com.br) – 
esclarecimentos sobre prevenção, diagnóstico 
e tratamento para a doença de tipo C e 
respostas a dúvidas frequentes, em benefício de 
milhares de pacientes. 

Site Juntos Contra o Linfoma  
(www.juntoscontraolinfoma.com.br) – informações 
a respeito dos sintomas e tratamentos sobre esse tipo 
de câncer, locais onde buscar ajuda e depoimentos de 
pacientes, com mais de 130 mil acessos por ano.

Site Mulher Consciente/Dia Rosa (www.
mulherconsciente.com.br) – com informações 
relevantes sobre prevenção e tratamento de câncer 
de mama, o site criado em 2008 já teve mais de 1 
milhão de visitantes, e em 2012 registrou mais de 
80 mil acessos. 

Site Viva Bem com Parkinson  
(www.vivabemcomparkinson.com.br) – 
esclarecimentos sobre sintomas, diagnóstico e 
tratamento da doença, depoimentos e respostas 
a dúvidas frequentes, em benefício de 100 mil 
pessoas por ano.

Ações sociais
Doação em materiais – destinação de cem 
computadores para entidades assistenciais. 

Programa Vizinho Legal (Unidade Jaguaré) – série de 
ações desde 2001 para tornar a comunidade do entorno 
da sede da capital paulista mais saudável, fortalecida 
e cidadã. Abrange saúde integral (dimensões física, 
emocional e social) e foca em cultura, esporte e saúde, 
beneficiando por ano 616 pessoas de diferentes idades.

Projeto Educação Ambiental – visita à empresa 
na capital fluminense, no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, de 90 alunos do ensino fundamental de 
escola municipal, que conheceram áreas de produção, 
assistiram a 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
Apoio a associações de pacientes – parceria com 200 
instituições desse tipo – das áreas de virologia e sistema 
nervoso central, imunologia e inflamação e oncologia 
–, para compartilhar conhecimento, habilidades e 
experiências que as auxiliem no seu trabalho, no 
aumento do nível de acesso e entendimento da 
população sobre prevenção e diagnóstico precoce e no 
aperfeiçoamento de produtos e serviços da empresa. 
Inclui ainda a realização, ao longo do ano, de encontros 
e workshops para debates, com a participação de 
pacientes e integrantes das entidades. 

Campanha Procura C – realização de testes gratuitos e 
disseminação de informações úteis sobre a hepatite C, 
em espaços públicos de grande circulação, oferecendo, 
além do exame rápido de detecção do vírus da 
doença, o encaminhamento para serviço público 
especializado, quando do resultado positivo. Em 2012, 
houve 240 campanhas do Procura C, que beneficiaram 
200 mil pessoas.
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Juntos contra o Linfoma – campanha realizada 
pela empresa em seis cidades, a fim de esclarecer 
a população sobre sintomas da doença e alertar 
médicos a respeito de seu importante papel no 
diagnóstico precoce. Incluiu atendimento gratuito 
e orientações em tendas, além de site informativo 
(www.juntoscontraolinfoma.com.br). Parceria: várias 
associações de pacientes no país.

O Amor em um Gesto – campanha sobre fibrose cística, 
por meio da qual a empresa incentivou milhares de pais, 
tios e avós a beijarem suas crianças, a fim de verificar 
se o suor delas era mais salgado do que o comum, um 
sinal da doença; divulgação em redes sociais, exposição 
de fotos em São Paulo (SP), vídeos, cartilhas e exibição 
de vinheta em TVs e cinemas. Parceria: Associação 
Brasileira de Assistência à Mucoviscidose (ABRM). 

Programa Inspirar – implementação, em 2012, da 
iniciativa que doa nebulizadores a pacientes com 
fibrose cística usuários de medicamentos da empresa, 
acompanhados de um guia sobre o uso correto, bem 
como informações sobre a doença, beneficiando cerca 
de 300 pacientes.

Viva Bem com Parkinson – campanha para 
conscientizar a população a respeito da importância 
do diagnóstico precoce e do tratamento e sobre como 
conviver com a doença, por meio de uma casa de vidro, 
montada em um shopping em São Paulo (SP), na qual 
pacientes mostraram como se saem bem nas atividades 
cotidianas. Parceria: Associação Brasil Parkinson (ABP) e 
Academia Brasileira de Neurologia (ABN).

Responsabilidade Social Corporativa
tel.: (11) 3719-4840 
brazil.responsabilidade_social@roche.com
www.roche.com.br
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Nome comercial no Brasil:
Sanofi

Ano de início da operação no Brasil:
2004

Sede no Brasil:
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil:
2.754

Nome da matriz:
Sanofi

Ano de fundação:
1973

Cidade da sede:
Paris, França

Número de funcionários no mundo:
110.000

Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional, de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos de médio 
e longo prazos.

 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.

 Publicação periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, com 
informações sobre suas ações sociais, econômicas e 
ambientais.

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

 Priorização na contratação de fornecedores com boa 
conduta socioambiental comprovada. 

 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
Associação Crianças da Sanofi – instituição global, 
sem fins lucrativos, que provê auxílio financeiro para os 
filhos de funcionários, de até 25 anos e em situação de 
dificuldade. Em 2012, dez dos 21 beneficiados passaram 
por problemas de saúde, social ou educacional, e 
os outros 11 tiveram o custeio do ensino médio, 
com pagamento integral da mensalidade em escola 
particular, uniforme e material.
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Auditoria externa de prestadores de serviços – 
visitas de especialistas da empresa às instalações de 
firmas terceirizadas de manufatura e de tratamento 
e destinação de resíduos, antes da contratação, 
com o propósito de avaliar seus sistemas de gestão, 
programas e procedimentos em saúde, segurança e 
meio ambiente.

Autogestão de carreira – programas de 
aconselhamento e treinamento em planejamento de 
carreiras, de forma a auxiliar os funcionários na reflexão 
sobre suas funções e na identificação de objetivos de 
longo prazo, tornando-os mais preparados para se 
relacionarem com suas equipes e enfrentar desafios.

Auxílio-creche – benefício concedido a todos os 
funcionários, por meio de reembolso em folha de 
pagamento, mediante apresentação de comprovante 
de despesas com instituição ou com cuidadora 
profissional.

Campanha de sensibilização para uso do etanol 
na frota da força de vendas – conscientização para 
estimular o abastecimento de veículos com etanol, 
fonte renovável e menos poluente, em substituição 
progressiva da gasolina, combustível fóssil não 
renovável.

Desenvolvimento sustentável com foco em 
fornecedores – uso da plataforma digital EcoVadis, 
um sistema internacional no qual o fornecedor 
preenche um questionário on-line, tornando-se parte 
de um banco de dados global com detalhes sobre 
suas práticas responsáveis em cidadania e recursos 
humanos, financeiros e ambientais, entre outros.

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.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas desenvolvidas pela empresa.

Investimento em equipamentos industriais mais 
modernos – aumento da capacidade produtiva da 
fábrica em Suzano (SP), por meio de providências, 
como substituição da caldeira aquatubular por caldeira 
modular, redução do consumo de água de lavagem, 
mecanismo de controle para aumento de eficiência do 
sistema de climatização, novos tanques de estocagem 
para fábrica de líquidos, ampliação da área de pesagem.

Plano de saúde – benefício para todos os funcionários 
e dependentes, com cobertura médico-hospitalar 
e odontológica, abrangendo 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 contribui com 150% do valor 
da contribuição do colaborador, o qual também pode 
optar por diferentes perfis de investimento.

Programa de Bem com a Vida – Educação Financeira 
e Previdenciária – mecanismo on-line, desenvolvido 
por seguradora terceirizada especialmente para orientar 
os profissionais da empresa sobre aposentadoria.

Programa de Certificação de Fornecedores – 
reconhecimento e premiação para dez fornecedores 
com o melhor desempenho em qualidade e em entrega 
junto à empresa, resultando em expressiva redução do 
número de análises de matérias-primas e de materiais 
de embalagem pelo controle de qualidade da empresa.

Programa de Sustentabilidade Ambiental – medidas 
adotadas na fábrica para reduzir a geração de resíduos 
sólidos, emissão de poluentes e consumo de água e 
energia. Engloba, entre outros, mais reaproveitamento 
de descartes, troca de lâmpadas por tipos mais 
econômicos, melhorias no resfriamento de tanques 
e no ar-condicionado, aquisição de caldeiras mais 
eficientes, redução de impressões em papel, diminuição 
do peso de ampolas, aquecimento solar nos vestiários, 
compostagem de resíduos orgânicos, bancos em 
madeira plástica ecológica para jardins.
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Programa Guarda-Mirim de Suzano (SP) – apoio, 
treinamento e contratação, no ano, de 51 jovens como 
aprendizes, na fábrica da empresa no interior paulista, 
os quais são previamente qualificados e encaminhados 
pela instituição social.

Programa Jovem Cidadão Sanofi – apoio, treinamento 
e contratação, no ano, de 29 jovens alunos de escolas 
estaduais como aprendizes na sede em São Paulo (SP). 
A iniciativa inclui capacitação em informática, inclusão 
no mercado, orientação sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, uso de drogas e higiene. Parceria: 
governo do estado de São Paulo.

Programa Mais Vida – oferecimento aos funcionários 
de orientação nutricional, acompanhamento médico 
e atividades físicas e fisioterápicas durante a jornada 
de trabalho. Abrange consultas com nutricionistas e 
com médicos especialistas, suporte a treinos de corrida, 
convênios com academias, quick massage, ginástica 
laboral, vacinação, campanhas e exames preventivos.

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 o conhecimento deles sobre a área.

Steering Committee de Responsabilidade Social 
Corporativa – reuniões periódicas de 20 executivos 
com poder de decisão e realização de seminário para 
disseminar a cultura da responsabilidade social de 
forma estratégica; apoio aos comitês de gestão de 
sustentabilidade para estruturar seus planos de ação; 
elaboração de plano estratégico anual e definição de 
ações da comunicação interna e externa.

Práticas corporativas ligadas ao setor
Acesso expandido – oferta, sem ônus adicional, 
para 27 pacientes, de medicamento novo, em estudo 
de fase III, em desenvolvimento no Brasil ou no país 
de origem e com programa de acesso expandido, 
aprovado ou com registro do produto no país de 
origem, para beneficiar pacientes com doenças graves 
com risco de morte, na ausência de alternativas 
terapêuticas satisfatórias.

Capacitação da equipe do SAC e uso de novas 
tecnologias – emprego de ferramentas para elevar a 
performance do setor (sistema de monitoria, e-learning, 
quiz, relatórios eletrônicos, painel eletrônico). 

Diálogo permanente com a imprensa – adoção 
de regras rigorosas de conduta e transparência, 
com a fundamentação dos atributos institucionais 
e dos produtos da empresa sobre dados auditáveis, 
evidências científicas e conforme as regras 
regulatórias, visando fortalecer a imagem e a 
credibilidade da organização.

Pesquisa clínica e epidemiológica no Brasil – 
execução de estudos clínicos locais e internacionais, das 
empresas do Grupo, em 150 centros médicos do país, 
com a capacitação de cerca de 1.500 profissionais de 
pesquisa em boas práticas, nas áreas: cardiovascular, 
medicina interna, metabolismo e diabetes, neurologia, 
oncologia, doenças respiratórias, trombose, doenças 
raras, vacinas e bioequivalência.

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 profissionais de saúde, com conteúdo 
científico atualizado, beneficiando milhares de pessoas 
que o acessam.

Prêmio ABC (Arquivos Brasileiros de Cardiologia) 
de Publicação Científica – patrocínio ao prêmio 
promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) para reconhecer os cinco melhores estudos em 
cardiologia, publicados na revista Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, contribuindo, assim, para a continuidade 
das pesquisas na área.

Prêmio Inovação Medical Services – reconhecimento, 
com premiação em dinheiro e visibilidade, de 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 2012, foram 
inscritos 201 trabalhos, dos quais 11 foram premiados.
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Programa de Acesso a Medicamentos – redução 
do custo de tratamento de saúde pública contra a 
leishmaniose por meio da adoção de preço diferenciado 
para o Ministério da Saúde, permitindo ampliar o 
tratamento para cerca de 130 mil brasileiros; apoio ao 
Congresso Internacional de Medicina Tropical, realizado 
no Rio de Janeiro (RJ) pela Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical; suporte ao programa de pesquisa em 
leishmaniose do Instituto Aggeu Magalhães, ligado à 
Fiocruz, em Recife (PE).

Programa de Educação Continuada Conexão – 
capacitação técnica de 5.900 farmacêuticos, balconistas 
e proprietários de farmácias em todo o país em cursos 
de gestão, Marketing, Finanças, Recursos Humanos 
e Assuntos Regulatórios, por meio de conteúdo 
desenvolvido especialmente pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV-SP).

Programa Safety Zone – palestras e aulas para 
dezenas de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e 
administradores de 120 hospitais, para implantação 
de “zonas livres de trombose”, visando melhorar o 
atendimento ao paciente e diminuir a incidência da 
doença em ambiente hospitalar. Um banco de dados 
eletrônico permite avaliar a evolução das instituições.

Rastreabilidade e integridade – investimento em 
configuração de sistema, instalações, equipamentos, 
recursos humanos e treinamento de funcionários 
com o objetivo de implementar o programa Kanban 
Eletrônico, para o ressuprimento de materiais, 
segregação de produtos e racionalização da distribuição 
nos grandes centros.

Serviço de instrutoras em diabetes – continuidade 
do atendimento em domicílio a milhares de pacientes 
em 19 estados, com equipe que explica sobre a 
necessidade de adesão ao tratamento, alimentação 
adequada e uso correto da medicação e dos 
dispositivos de aplicação. Incluiu entrega de material 
educativo e de aparelhos de medição de glicose.

Site Atmosfera Feminina  
(www.atmosferafeminina.com.br) – projeto 
elaborado e mantido pela empresa e especialistas 
colaboradores, com conteúdo sobre saúde da mulher, 
bem-estar, prevenção, hábitos saudáveis e qualidade 
de vida, em benefício de milhares de pessoas 
que o acessam.

Site Diabetes Nós Cuidamos  
(www.diabetesnoscuidamos.com.br) – projeto e 
conteúdo elaborados pela empresa e especialistas 
colaboradores, com dicas sobre uso adequado 
e responsável de medicamentos, vida saudável 
e prazerosa, beneficiando milhares de pessoas 
que o acessam.

Site Mulher Sem Falta  
(www.mulhersemfalta.com.br) – campanha de 
conscientização sobre hipotireoidismo para pacientes 
leigos, realizada pelo site, que oferece informações úteis 
a respeito de sintomas e diagnósticos, beneficiando 
milhares de pessoas que o acessam.

Site Tratando Alergia  
(www.tratandoalergia.com.br) – contém informações 
e dicas de como prevenir a alergia e conviver melhor 
com o problema, além de orientações sobre rinite, 
sinusite e congestão nasal, beneficiando milhares de 
pessoas que o acessam.

Site Viagem com Saúde  
(www.viagemcomsaude.com.br) – iniciativa da 
Sanofi Pasteur, divisão de vacinas da Sanofi, apresenta 
providências a serem tomadas antes e durante 
as viagens e informa sobre os tipos de vacinas 
recomendadas e obrigatórias no mundo todo, conforme 
o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
beneficiando milhares de pessoas que o acessam.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 
formato visual – confecção de documento em forma 
de história em quadrinhos para informar, de maneira 
mais didática, os participantes de estudos clínicos da 
empresa realizados em centros em Porto Alegre (RS) e 
Santo André (SP).
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Treinamento e capacitação em pesquisa clínica – 
cursos básicos e avançados para 41 pesquisadores e 
profissionais de saúde em nove municípios, abordando 
execução de estudos clínicos, metodologia científica, 
farmacovigilância, regulamentações, ética e inovação, 
entre outros, além de visita técnica de inspeção dos 
centros de pesquisa.

Visita técnica de qualidade dos distribuidores 
– acompanhamento e controle de 100% das 
licenças sanitárias de 420 centros de distribuição de 
medicamentos terceirizados, concedidas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Ações sociais
Apoio à promoção da educação e inclusão social I – 
destinação de recursos para as atividades da Fundação 
Faculdade de Medicina da USP, Fundação Gol de Letra 
e Instituto Barrichello Kanaan, para a continuidade dos 
projetos educativos e de inclusão em São Paulo (SP). 
O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (Fumcad).

Apoio à promoção da educação e inclusão social II – 
patrocínio ao Projeto Educação e Iniciação Profissional 
Juvenil para Ocupações Administrativas, Logística 
e Comércio e Varejo, executado pela Alfabetização 
Solidária (AlfaSol), em São Paulo (SP), de forma a 
preparar para o mercado de trabalho milhares de 
adolescentes de 14 a 18 anos em situação vulnerável. 
O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (Fumcad).

Apoio à promoção do esporte I – destinação de 
recursos às atividades da Liga Esportiva das Atléticas 
de Medicina do Estado de São Paulo, da 46ª Intermed 
e do Encontro Paulista de Direito Desportivo, a 
fim de estimular a promoção da prática esportiva. 
O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Lei de Incentivo ao Esporte.

Apoio à promoção do esporte II – destinação de 
recursos ao Projeto Brasil Vôlei Clube, em Campinas 
(SP), que forma atletas de voleibol de alto nível, 
oferecendo condições para o desenvolvimento de 
jovens para constituir equipe de competição nas 
categorias infantojuvenil e que integrarão as equipes 
de base. O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Lei de Incentivo ao Esporte.

Bandeira Científica – apoio, pelo oitavo ano, à 
expedição realizada pela Fundação Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na 
qual dezenas de médicos e estudantes de medicina 
prestaram atendimento básico de saúde a 5.649 
moradores de Afogados da Ingazeira (PE), além de 
promover campanhas de prevenção à dengue e à 
leishmaniose com a distribuição de livretos ilustrados. 
A empresa também doou medicamentos e vacinas. 
Dez funcionários atuaram como voluntários.

Bandeira Urbana – orientação sobre alimentação 
saudável, realizada por 35 funcionários voluntários, para 
180 adolescentes de 6ª e 7ª séries da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Dr. José Dias da Silveira, em 
São Paulo (SP). Apoio técnico: nutricionistas da USP. 
Supervisão: Projeto Bandeira Científica da Fundação 
Faculdade de Medicina da USP. Acompanhamento: 
Cidade Escola Aprendiz. O investimento foi 
parcialmente realizado com incentivo fiscal via Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (Fumcad).

Campanha do Agasalho – arrecadação, pelos 
funcionários, de 4.003 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 São Paulo (SP) e Suzano (SP).

Campanha Seja um Papai Noel – adesão voluntária de 
68 funcionários à campanha que consistiu na doação 
de 413 brinquedos para 250 crianças internadas no 
Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo (SP), com 
entrega durante cerimônia próxima ao Natal.

Cartão de Aniversário – doação, pela empresa, do 
valor total dos cartões de aniversário enviados a seus 
funcionários ao longo do ano à Associação Helena 
Piccardi de Andrade Silva (Ahpas), em São Paulo (SP), 
para custear o transporte de cinco crianças com câncer 
e seus pais, de baixa renda, para o hospital onde 
recebem tratamento.
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Centro de Documentação e História da Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – patrocínio à 
construção, pela Sociedade de Promoção da Casa de 
Oswaldo Cruz (SPCOC), de prédio no Rio de Janeiro 
(RJ), onde serão guardados e tratados os acervos 
mantidos pela Casa de Oswaldo Cruz, obedecendo-se 
às normas de segurança, climatização e tecnologia, 
visando preservar o patrimônio cultural da saúde. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Lei Rouanet.

Comida que cuida 1 – Mais cor no prato e na vida 
durante o tratamento do câncer – distribuição gratuita 
de exemplares deste livro, com dicas de alimentação 
e receitas para pacientes em tratamento e versão 
para download no site da empresa. Envolveu dezenas 
de instituições de saúde que atendem a milhares de 
pacientes com câncer, humanizando o tratamento.

Comida que cuida 2 – O prazer na mesa e na vida 
de quem tem diabetes – distribuição gratuita de 
exemplares deste livro, com dicas de alimentação 
e receitas e versão para download no site da 
empresa. Envolveu dezenas de instituições de 
saúde que atendem a milhares de pacientes, 
humanizando o tratamento.

Comida que cuida 3 – Receitas e histórias para você 
fazer as pazes com o seu coração – distribuição 
gratuita de exemplares deste livro, com dicas de 
alimentação e receitas e versão para download no site 
da empresa. Envolveu dezenas de instituições de saúde 
que atendem a milhares de pacientes, humanizando 
o tratamento.

Doação em materiais – destinação, para o Hospital 
Roberto Santos, em Salvador (BA), de um notebook 
para controle na evolução de tratamento de pacientes 
diabéticos e doação, para o Instituto Recicle – Ação 
e Consciência Ambiental, em São Paulo (SP), de nove 
toneladas de materiais para reciclagem (alumínio, 
papelão, plástico etc.).

Exposição Itinerante Vias do Coração e Dengue/
Ciência Móvel – correalização com a Casa de Oswaldo 
Cruz da exposição Vias do Coração. Conta com painéis, 
testes multimídia e vídeos em 3D sobre o coração e a 
prevenção de doenças cardiovasculares, além de dados 
sobre diabetes e colesterol. A exposição Dengue, que 
realiza a itinerância em conjunto, traz dados sobre o 
Aedes aegypti, o vírus e as formas de controle, além de 
vídeo com o ciclo de vida do mosquito. Em 2012, as 
exposições passaram pelo Sesc de Santos (SP) e Estação 
Ciência, da USP, em São Paulo (SP) e foram vistas por 
15 mil pessoas.

Movimento Musas (Mulheres Unidas de Atitudes 
Saudáveis) – produção e manutenção da plataforma 
digital interativa, <www.movimentomusas.com.br>, 
com temas, como valorização pessoal e profissional da 
mulher, autoestima, saúde e bem-estar, em benefício 
de 87 mil brasileiras, que podem compartilhar suas 
histórias de superação, dilemas, conflitos e conquistas. 
Inclui o apoio a quatro projetos sobre cinema, dança, 
deficiência e esportes desenvolvidos por mulheres. 
O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Lei Rouanet e Programa de Ação 
Cultural (Proac).

Música nos Hospitais – programa que oferece 
concertos de música erudita em hospitais públicos ou 
filantrópicos, para proporcionar momentos de alegria 
e cultura no ambiente hospitalar. Em 2012, beneficiou 
mais de 5 mil pessoas em oito municípios de São Paulo, 
Distrito Federal e Pernambuco, as quais assistiram aos 
concertos da Orquestra Limiar, composta por jovens 
músicos e o médico e maestro, dr. Samir Rahme. 
O repertório do ano foi dedicado às mulheres. Parceria: 
Associação Paulista de Medicina (APM). O investimento 
foi parcialmente realizado com incentivo fiscal 
via Lei Rouanet.

Nossos Sonhos São Possíveis – programa da empresa, 
realizado há 15 anos, viabilizou em 2012 a compra de 
novos brinquedos para duas brinquedotecas, uma no 
Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro 
(RJ), e outra no Instituto de Tratamento do Câncer 
Infantil (Itaci), em São Paulo (SP).
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Programa Conviver – Apoio e Orientação à Mulher 
com Câncer de Mama – correalização com a Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama (Femama); a iniciativa proporciona a 467 
pacientes e familiares um espaço para tirar dúvidas 
e receber acolhimento de equipes multidisciplinares 
no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) em 
Florianópolis (SC) e no Hospital Fêmina em Porto 
Alegre (RS).

Programa Sou Voluntário Sanofi – atuação de 80 
funcionários da empresa em eventos de voluntariado, 
com atividades lúdicas, direcionado a dezenas de 
crianças com câncer e problemas cardíacos, internadas 
em quatro hospitais de referência em São Paulo (SP), 
bem como a seus familiares.

TEDxFMUSP – apoio à realização, pela Fundação 
Faculdade de Medicina da USP e TED, do debate 
Sanus urben, sanus civis, em São Paulo (SP), em que 16 
palestrantes, brasileiros e internacionais, discutiram as 
cidades e a saúde e o impacto na vida dos cidadãos, 
beneficiando milhares de pessoas.

Women’s Forum for the Economy and Society – apoio 
à realização do encontro internacional, ocorrido pela 
primeira vez no Brasil em São Paulo (SP), que reuniu 
lideranças femininas de diferentes segmentos de 
atividade e 400 participantes para debater questões 
fundamentais sobre o desenvolvimento econômico e 
social do país.

Ações sociais ligadas ao negócio
Ações de relacionamento com entidades parceiras 
– destinação de recursos para as atividades da 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas 
e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (Fequimfar), 
Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos do Estado de São Paulo (Sinprovesp), 
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de 
Medicina da USP (AAAFMUSP) e Doria Associados.

Apoio a pacientes – destinação de recursos às 
atividades de entidades de pacientes, contribuindo 
com suas ações de apoio e educativas sobre prescrição, 
adesão e humanização do tratamento. Em 2012, as 
beneficiadas foram: Associação de Diabetes Juvenil 
(ADJ) e Associação Nacional de Assistência ao 
Diabético (Anad).

Apoio à promoção da saúde – destinação de 
recursos a faculdades de medicina, hospitais, clínicas, 
associações médicas e outras instituições de saúde, 
para promover o desenvolvimento de conhecimento 
e permitir a realização de encontros e premiações, 
entre outras iniciativas. Em 2012, as beneficiadas foram: 
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL CCF), Sociedade Brasileira de 
Artroscopia e Traumatologia do Esporte (Sbrate), 
Fundação Faculdade de Medicina da USP, Associação 
Paulista de Medicina (APM), Centro de Apoio ao Ensino 
e Pesquisa em Pediatria (Caepp – Divisão do ICr-FMUSP) 
e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SC).

Instituto de Pesquisa em Saúde (Inpes) – apoio para 
a entidade realizar o Movimento pela Saúde Íntima da 
Mulher, que levou um caminhão com três consultórios 
para o atendimento ginecológico básico e gratuito a 
300 mulheres de baixa renda em quatro cidades, além 
de orientação e entrega de materiais educativos.

Programa Criança Saudável, Criança Feliz – oferta 
de produtos, serviços e medicamentos para prevenir 
doenças e desenvolver habilidades cognitivas. 
Em 2012, a Semana do Bebê – Todos Juntos pela 
Primeira Infância, em Arcoverde (PE), promoveu a 
conscientização dos moradores em benefício de 300 
bebês e crianças. Parceria: Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ).
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Programa Equipa Brasil – apoio a instituições públicas 
de referência, com doações de equipamentos de 
diagnóstico, aparelhos de videocirurgia, ambulâncias 
e patrocínios de reformas das áreas de atendimento. 
Em 2012, foram beneficiados: a Fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) 
e o Depto. de Saúde da Prefeitura de Jacareí (SP), com 
geladeira para armazenar insulina, e a Cardresearch 
Cardiologia Assistencial e de Pesquisa, com centrífuga 
para estudo clínico.

Rede Acesso – apoio à realização e à disseminação 
da campanha Muitas Vozes. Um Futuro, no Dia 
Mundial do Diabetes, pela qual a ONG conscientizou 
a população sobre cuidados e o controle adequado 
de taxas glicêmicas, beneficiando 30 mil pessoas, 
em 38 municípios, com o auxílio de 250 voluntários; 
patrocínio de duas etapas do Correr e Caminhar para 
Viver Bem, evento esportivo aberto ao público que 
inclui orientações sobre diabetes e cuidados gerais com 
a saúde. O investimento foi parcialmente realizado com 
incentivo fiscal via Lei do Esporte.

Comunicação Corporativa
tels.: (11) 3759-6560/3759-6968
comunicacaoinstitucional@sanofi.com
www.sanofi.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 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
Atendimento a emergência médica – caso passem 
por emergência médicas, colaboradores e seus 
dependentes podem entrar em contato com 0800 que 
disponibiliza um profissional de saúde 24 horas por dia.

Check-up – todos os gestores podem optar por fazer um 
exame completo anualmente; logo após a admissão, 
o serviço é disponibilizado para gerentes internos, 
gerentes regionais e diretores.

Coleta seletiva – separação, para reciclagem, de papel, 
papelão, alumínio e barricas vazias. O total de materiais 
reciclados anualmente é de 32.087 quilos.

Comunicação interna – intranet corporativa, 
campanhas de comunicação e grupos fechados 
em sites de relacionamento na intranet, a fim de 
promover a integração e facilitar a divulgação de 
informações corporativas, tais como resultados, planos 
e projetos internos.

Concurso Nacional de Desenhos – Filhos dos 
Funcionários – anualmente, na Semana da Criança, 
filhos dos funcionários com idades entre 3 e 12 anos 
participam de concurso de desenho promovido pela 
indústria. Os vencedores compõem o calendário, que é 
confeccionado a cada ano com o desenho e a foto do 
colaborador e de seu filho.

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.

Convênios Servier – gama de parceiros que oferecem 
desconto para os colaboradores e seus dependentes 
diretos em serviços tais como academia de ginástica, 
restaurante, faculdades, cursos de idiomas, escolas etc.

Nome comercial no Brasil: 
Laboratórios Servier do Brasil Ltda.

Ano de início da operação no Brasil: 
1976

Sede no Brasil: 
Rio de Janeiro (RJ)

Número de funcionários no Brasil: 
482

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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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 
farmacovigilância, segurança do trabalho, garantia de 
qualidade, RH e informática. Participação é estendida a 
colaboradores que nunca foram à fábrica.

Economia de luz – instalação de conjunto com três 
geradores elétricos, acionados nos horários de pico, a 
fim de reduzir custos da empresa com fornecimento 
de energia elétrica.

Estar Junto RH – Comunicar – uso de veículos 
de comunicação internos para informar todos os 
funcionários sobre estratégia e faturamento da 
empresa, além de realização de uma palestra, anual, de 
diretores, detalhando resultados e direção a ser tomada.

Estar Junto RH – Datas Comemorativas – almoços 
especiais para todos os funcionários, excluindo-se 
os de promoção nos eventos internos do Rio de 
Janeiro (RJ), com entrega de brindes para celebrar 
datas importantes (Páscoa, Dia das Mães, dos Pais, do 
Médico), a fim de motivar e integrar as 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 – tradicional reconhecimento 
formal e público do trabalho e do bom desempenho 
dos colaboradores por meio de entrega, em cerimônia, 
de diferentes condecorações, de acordo com tempo de 
atuação na companhia.

Medicamento Servier a Custo Zero – colaboradores 
e seus dependentes que utilizarem medicamento 
produzido e comercializado pela empresa podem ter 
acesso gratuito a ele, por meio de prescrição médica.

Política de Treinamento – disponibilidade de um 
valor anual, variável por níveis organizacionais, para 
que os colaboradores invistam em cursos de idiomas, 
técnicos, de graduação, de pós-graduação, entre outros, 
que sejam alinhados às atividades desempenhadas 
na empresa e reconhecidos pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC). 

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 Conhecimento em Ação – Jovem 
Aprendiz – realização de palestras sobre diversos 
temas, ministradas por funcionários, para os menores 
aprendizes da companhia, com a finalidade de prepará-
los e orientá-los para o mercado de trabalho.

Programa Motorista Excelente – bônus para 
colaboradores que possuem carro da empresa, no ato 
da troca do veículo, após 4 anos ou 120 mil quilômetros. 
O benefício está vinculado à ausência de multas e à boa 
utilização do automóvel.

Programa Qualidade de Vida – Coração Saudável – 
campanha para funcionários, excetuando-se força de 
vendas, sobre cuidados 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 Qualidade de Vida – Vacina – campanha 
de vacinação contra a gripe oferecida a todos os 
colaboradores da empresa. De 2011 a 2012 aumentou 
em 98% o número de vacinados.

Programa Servier de Portas Abertas – visita anual 
à fábrica de dezenas de funcionários da produção e 
parentes, a fim de fortalecer 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.
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Servier Running – incentivo aos funcionários que 
praticam atividade física e participam de corridas de 
rua, com o acompanhamento por profissionais das 
áreas de educação de física e saúde.

Servier Worldwide – durante um período de três dias, 
são expostas aos funcionários informações sobre outras 
filiais da Servier, como o número de funcionários e 
dados específicos do país em questão.

Universidade Corporativa – IDPS – vinda anual de 
grupo de formadores da matriz, na França, onde a 
empresa tem uma universidade corporativa IDPS, 
para ministrar treinamentos para a equipe de gestores 
da filial brasileira.

Recursos Humanos e Comunicação
tel.: (21) 2142-1407
roberta.oliveira@br.netgrs.com
www.servier.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada 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.

 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).

 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
Aquisição de produtos sustentáveis – situado em 
um prédio “verde” – o edifício Rochaverá, em São 
Paulo (SP) –, o escritório conta com artefatos internos, 
como carpetes, divisórias e móveis, exclusivamente 
provenientes de fornecedores que garantem utilizar 
madeira de reflorestamento como matéria-prima.

Estilo de Vida Saudável – incentivo à prática de 
esportes para todos os funcionários, por meio 
do subsídio às atividades físicas e da compra de 
equipamentos e de roupas de ginástica.

Programa de Voluntariado Corporativo – convite 
e estímulo da empresa para que funcionários e 
fornecedores participem espontaneamente da 
criação de ações e produtos que se revertam em 
recursos para nove organizações da Aliança Brasil 
de Mucopolissacaridose (Abramps) e também doem 
artigos em ocasiões como Dia das Crianças e Natal.

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: 
91

Nome da matriz: 
Shire

Ano de fundação: 
1986

Cidades da sede: 
Basingstoke, Inglaterra;  
Chesterbook e Boston, EUA

Número de funcionários no mundo: 
5.251



176 |

Práticas corporativas ligadas ao setor
Estudos observacionais de doenças raras – como 
parte de projeto global da empresa, realização, no 
Brasil, de estudos observacionais de registro da MPSII 
ou Hunter (HOS) e doença de Fabry (FOS), o que dá 
origem a publicações para médicos, profissionais de 
saúde e autoridades governamentais sobre a história 
natural dessas doenças e as respostas aos tratamentos 
no contexto da vida real. As pesquisas ocorreram em 
Fortaleza (CE), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Rio de 
Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA).

Ações sociais ligadas ao negócio
Associação Alagoana de Mucopolissacaridoses 
(Aamps) – contribuição para a entidade de Maceió 
(AL) transportar pacientes e familiares para consultas 
ou exames médicos, organizar reuniões de pacientes e 
participar em eventos de capacitação. 

Associação Baiana dos Familiares e Portadores de 
Mucopolissacaridoses (Abamps) – contribuição para 
a entidade de Salvador (BA) fornecer suporte para 
encontros de pacientes, divulgar a causa, transportar 
pacientes para centros de infusão e participar de 
eventos de capacitação.

Aliança Brasileira de Mucopolissacaridose 
(Abramps) – contratação de consultoria para ministrar 
curso sobre captação de recursos para nove entidades 
da Abramps; mobilização de voluntários da empresa 
para angariar recursos e fornecedores para a criação de 
produtos, como o calendário 2013; produção de 2.200 
calendários, com fotos de personalidades e pacientes 
de MPS, com venda revertida para a Aliança, a fim de 
ampliar sua arrecadação, indo além dos incentivos já 
concedidos pelas indústrias.

Associação Brasileira de Pacientes Portadores da 
Doença de Fabry e Familiares (Abraff) – contribuição 
para a entidade de Campinas (SP) efetuar o transporte 
de pacientes e familiares para consultas médicas, 
organizar reuniões de pacientes e melhorar as 
condições estruturais de locais de atendimento.

Associação Brasileira de Portadores de Angioedema 
Hereditário (Abranghe) – contribuição para a 
entidade de São Paulo (SP) veicular informações 
sobre a patologia em reuniões de pacientes, sites e 
informativos, colaborando para a melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes. 

Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses 
(Acamu) – contribuição para a entidade de 
Florianópolis (SC) promover encontros de pacientes e 
familiares, bem como para viabilizar o transporte em 
caso de consultas médicas e infusões.

Associação Cearense de Profissionais Atuantes 
em Doenças Genéticas, Pacientes, Familiares 
e Voluntários (ACDG) – contribuição para a 
entidade de Fortaleza (CE) cuidar da locomoção de 
pacientes, realizar visitas em domicílio, promover 
cursos para pacientes e familiares e inseri-los 
no mercado de trabalho, visitar escolas para 
conscientização de professores e diretores e capacitar 
enfermeiros e médicos.

Associação Maria Vitória (Amavi) – contribuição 
para a entidade de Brasília (DF) acolher e orientar 
familiares e pacientes de doenças raras, por meio 
de ações de integração e mobilização dos diversos 
segmentos da sociedade.

Associação Mineira de Mucopolissacaridose 
(AMMPS) – contribuição para a entidade de Moema 
(MG) realizar eventos de capacitação para leigos e 
profissionais de saúde, encontros de pacientes e 
reuniões entre profissionais envolvidos com o tema e 
representantes do poder público.

Associação Natalense de Mucopolissacaridoses 
(ANMPS) – contribuição para a entidade localizada 
na capital potiguar dar suporte para pacientes em 
tratamento de infusão, divulgar a patologia para a 
população e prestar informações sobre cuidados 
para os doentes.
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Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos 
Portadores de Mucopolissacaridoses (APMPS) 
– contribuição para a entidade de Guarulhos (SP) 
divulgar informações sobre o tema, prestar suporte aos 
pacientes, facilitar a ida aos centros de infusão, garantir 
o acesso a medicamentos e participar de eventos de 
capacitação sobre a doença. 

Associação Pernambucana de Mucopolissacaridoses 
Breno Bloise de Freitas – contribuição para a entidade, 
com bases em Recife (PE) e Olinda (PE), acolher e 
apoiar pacientes e familiares do interior do estado e 
oferecer fisioterapia.

Campanha Crescer Como Iguais – apoio à iniciativa 
da Aliança Brasil de Mucopolissacaridose (Abramps) 
de conscientização sobre a doença para médicos e 
população em geral, que contemplou pesquisa com 
mães de pacientes realizada pelo Datafolha, exposição 
de fotografias com personalidades e pacientes e 
iluminação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, 
gerando elevada mídia espontânea.

Campanhas de Voluntariado Corporativo – Dia das 
Crianças – destinação de brinquedos e unidades de 
VHS e DVDs à Associação Anjos da Guarda, que atende 
pacientes de mucopolissacaridose no Rio de Janeiro 
(RJ), à Associação Alagoana de Mucopolissacaridose 
em Maceió (AL) e à Associação Baiana de 
Mucopolissacaridose em Salvador (BA).

Campanhas de Voluntariado Corporativo – Um Natal 
Raro – destinação de kits de vestuário completo e 
brinquedos para pacientes da Associação Alagoana de 
Mucopolissacaridose e da Associação Anjos da Guarda 
no Rio de Janeiro (RJ).

Doações em materiais – destinação de uma câmera 
de refrigeração para o Instituto de Pesquisa e Apoio aos 
Pacientes Portadores de Doenças Genéticas (Ipege), 
sediado no Rio de Janeiro (RJ), e de outras duas para 
a Associação Piauiense de Fabry (Aspif ), em Curimatá 
(PI), visando garantir o controle da temperatura dos 
medicamentos nelas alocados.

Instituto Canguru – contribuição para a entidade, 
baseada em São Paulo (SP), prestar apoio a pacientes 
de doenças metabólicas hereditárias, familiares e 
profissionais, desenvolver propostas de políticas 
públicas, participar de discussões, criar e apoiar 
pesquisas e orientar profissionais e pacientes para 
obtenção de diagnóstico e tratamento.

Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo 
(Igeim) – contribuição para a entidade de São Paulo 
(SP) criar condições para o melhor atendimento 
multidisciplinar dos pacientes e promover ensino, 
pesquisa e educação na área.

Laboratório de Genética da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) – suporte financeiro, ao lado de 
outras empresas, para estruturação e montagem do 
local, em Salvador (BA), que realizará testes genéticos 
futuramente na região Nordeste do Brasil. 

Programa de Apoio a Estudos de Iniciativa de 
Investigador – contribuição para o Serviço de Genética 
de Campos de Goitacazes (Ipege) realizar análise clínica 
e epidemiológica de Fabry nas regiões norte e noroeste 
do estado do Rio de Janeiro; o Instituto da Criança 
do HC-FMUSP fazer avaliação da imunocompetência 
dos portadores de mucopolissacaridoses; o Instituto 
do Coração (InCor) promover triagem para doença de 
Fabry em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica; 
e a Faculdade de Medicina do ABC implementar 
diagnóstico e abordagem terapêutica do angioedema 
hereditário no Brasil.

Programa de Apoio a Projetos Educacionais – 
suporte a profissionais de saúde de instituições 
do Rio Grande do Sul e de São Paulo para 
especialização no acompanhamento de pacientes 
com mucopolissacaridoses, além de apoio a projeto de 
iniciação científica em doença de Fabry.

Programa de Suporte ao Diagnóstico – apoio à 
realização de testes diagnósticos para doenças raras, 
pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS), por 
meio de apoio à Rede MPS Brasil, e pelo Instituto de 
Genética e Erros Inatos do Metabolismo (Igeim) em 
São Paulo (SP).
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Projeto Curimatá – contribuição para estruturação da 
sede da Associação Piauiense de Fabry (Aspif ) e criação 
de centro social com atividades de artesanato, geração 
de renda e formação profissional para pacientes e 
população; parceria público-privada para construção 
de centro de infusão que atenderá a pacientes de 
Fabry da região.

Responsabilidade Social
tel.: (11) 3509-4563
mcasseb@shire.com
www.shire.com.br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

 Plano de previdência privada complementar para 
todos os funcionários efetivos.

 Programa de gestão de pessoas, carreira e 
desenvolvimento profissional de forma a auxiliar os 
funcionários na identificação de objetivos a médio e 
longo prazos.

 Publicação periódica no Brasil de relatório de 
sustentabilidade ou balanço/relatório social, com 
informações sobre suas ações sociais, econômicas 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).

 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 redução do consumo de água e da emissão de 
CO2 e de outros gases causadores do efeito estufa na 
atmosfera.

 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 1.627 colaboradores, em 17 cursos 
diferentes. Eles abrangeram: competências, valores e 
visão geral do plano de metas, criatividade e inovação, 
comunicação e feedback, exposições em público, 
feedback to coach, inteligência emocional, líder coach, 
coachee e Practical Leadership Programme (PLP).

Comitês de Voluntariado – criação de um comitê para 
cada público de interesse da empresa, com o intuito 
de atender às necessidades de cada um deles. Grupos 
em São Paulo e em Jaguariúna realizam reuniões 
periódicas para planejar e avaliar as iniciativas que 
visam o bem comum.

Nome comercial no Brasil: 
Takeda

Ano de início da operação no Brasil: 
1954

Sede no Brasil: 
São Paulo (SP)

Número de funcionários no Brasil: 
1.205

Nome da matriz: 
Takeda Pharmaceutical  
Company Limited

Ano de fundação: 
1781

Cidade da sede: 
Osaka, Japão

Número de funcionários no mundo: 
30.305 
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Curso de Libras – capacitação de cinco colaboradores 
de São Paulo (SP) para se comunicarem na Língua 
Brasileira de Sinais.

Economia de energia elétrica – plano para uso 
inteligente do ar-condicionado, equipamentos 
e luzes, reduzindo em 10% o consumo desse 
recurso na empresa.

Festa de Fim de Ano Social – realização, pela empresa, 
de confraternização para os colaboradores do escritório 
de São Paulo com campanha de arrecadação e doação 
de alimentos, cestas básicas e recursos financeiros 
para a Associação de Apoio à Criança em Risco (Acer), 
além de apresentação musical executada pelas 
crianças da ONG.

Gerenciamento de resíduos sólidos – destinação 
ambientalmente correta, controle de geração, envio 
e destruição dos resíduos industriais, através de 
reciclagem, aterro industrial e coprocessamento, além 
de fixação de objetivos para reduzir essa produção 
e elevar a conscientização; alcance e superação de 
meta de queda de 5% no envio para aterro sanitário, 
decorrentes de iniciativas internas sobre coleta seletiva 
e novas alternativas de destino.

Grêmio recreativo – manutenção de empresa 
terceirizada encarregada de promover o bem-estar 
e a integração entre colaboradores, responsável pela 
celebração de datas comemorativas e pela organização 
de festas e eventos para cerca de mil associados.

Monitoramento de emissão de poluentes – uso 
de filtros, caldeira a gás natural e equipamentos de 
monitoramento para garantir as emissões de gases 
dentro dos limites estabelecidos pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), 
colaborando para a saúde da comunidade e 
do meio ambiente.

Monitoramento de ruídos – utilização de 
equipamentos para controlar a emissão de ruídos na 
fábrica, de maneira a não ultrapassar limites fixados 
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb), evitando desconforto para a 
comunidade do entorno e danos ao meio ambiente.

Programa de Bem com a Vida (Qualidade de 
Vida) – série de ações que geram o bem-estar dos 
colaboradores, como quick massage, ginástica laboral, 
distribuição de frutas e subsídio a academias, além de 
iniciativas específicas para antitabagismo, gestação e 
acompanhamento nutricional.

Programa de Educação em Saúde (Pensa) 
– série de ações de comunicação e marketing 
(distribuição de brindes, encartes, papel bandeja) 
em vários departamentos da empresa, para informar 
colaboradores administrativos e de fábrica sobre 
a importância e a finalidade dos produtos que a 
companhia produz.

Tratamento de efluentes – manutenção de estação 
própria na planta, onde são tratados os efluentes 
industrial e doméstico, de acordo com parâmetros 
estabelecidos pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (Cetesb).

Prática corporativa ligada ao setor
Descarte de medicamentos vencidos – coleta 
de cerca de 3,5 quilos por mês de remédios 
sólidos e líquidos levados pelos colaboradores, em 
dispositivos específicos situados no ambulatório 
da companhia, posteriormente recolhidos por 
fornecedor especializado, além do envio das 
embalagens secundárias dos medicamentos para 
empresa de reciclagem. 

Ações sociais
Brasil 1 Esportes & Entretenimento – apoio para 
a realização da competição LPGA Brazil Cup 2012, 
no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando 36 jogadoras de 
golfe. O investimento, ocorrido também em 2011, foi 
realizado com incentivo fiscal via Lei do Esporte.

Brasil 1 Esportes & Entretenimento – apoio para 
a realização da competição Vela Match Race 2012, 
no Rio de Janeiro (RJ), beneficiando 70 velejadores. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Lei do Esporte.
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Campanhas de arrecadação – mobilização para coleta 
e doação de brinquedos, material escolar, roupas, 
fraldas e alimentos, por colaboradores da matriz e da 
fábrica, beneficiando mais de 500 pessoas, sobretudo 
crianças, adolescentes e jovens do Lar Feliz, Casa da 
Criança & Adolescente de Santo Amaro, Portal da Ajuda 
e Associação de Apoio à Criança em Risco (Acer). 

Doação em materiais – destinação, a projetos de 
terceiros, de um equipamento hospitalar, 250 livros, 
duas toneladas de materiais recicláveis, 247 unidades 
de material escolar, cem unidades de plástico para 
reciclagem e 112 quilos de roupas.

Fundação Dorina Nowill para Cegos – contribuição 
para a entidade produzir, com tinta braile, dez 
títulos infantis audiodescritivos da Coleção Brailinho 
Tagarela, e 4 mil canetas, a ser enviados a 2 mil 
organizações, entre escolas públicas e bibliotecas da 
capital paulista, beneficiando mais de 550 mil crianças 
e adolescentes. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP). A produção será 
finalizada em 2013.

Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna (SP) – 
doação de 712 uniformes dos colaboradores da fábrica 
ao Projeto Solidariedade Sustentável, pelo qual dezenas 
de alunas do curso de corte e costura do Fundo e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
transformam as roupas em sacolas, bolsas, carteiras, 
caminhos de mesa, jogos americanos, aventais, colcha, 
móbiles e embalagens para comercialização.

Grupo de Apoio a Criança e Adolescente com 
Câncer (Graacc) – contribuição para o Projeto 
Sonhos Reais, que consiste na construção de um 
novo anexo do hospital da instituição em São Paulo 
(SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-SP).

Hospital Pequeno Príncipe – contribuição para 
o Programa Família Participante, que presta cerca 
de 21.500 atendimentos por ano para familiares de 
crianças em tratamento em Curitiba (PR), humanizando 
a internação. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad-PR).

Ler é uma Viagem – contribuição para a entidade 
realizar o projeto Tecer, Bordar e Brincar com Histórias, 
em Jaguariúna (SP), que estimula 2.400 crianças, 
adolescentes e jovens, a cultivar o hábito e o prazer da 
leitura. O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Programa de Ação Cultural (ProAC).

Stretto Eventos e Serviços Artísticos – apoio 
para montagens de concertos de música clássica 
internacional e de turnê nacional de dança 
contemporânea no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo 
(SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Lei Rouanet.

Treinadores da Alegria – apoio à realização de 22 
apresentações do teatro interativo O luxo do lixo, sobre 
o bom uso dos recursos naturais, em Jaguariúna (SP) 
e São Paulo (SP), com público total de 4.400 pessoas. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Programa de Ação Cultural (ProAC).

Voluntariado da Força de Vendas – ações 
filantrópicas, nas áreas de desenvolvimento 
comunitário e saúde, realizadas por mais de 290 
colaboradores voluntários, em 15 cidades, em benefício 
de 1344 pessoas, sobretudo crianças e adolescentes. 
As atividades envolveram oficinas de cupcake, 
decoração de porta-retratos, maquiagem, tatuagem, 
pintura de rosto e pintura de desenhos sobre saúde e 
higiene bucal, além de jogos de tabuleiro, brincadeiras 
e prática esportiva.

Baobá Produções Artísticas Ltda. – apoio à 
montagem da peça cultural de teatro Divórcio, uma 
comédia exibida em São Paulo (SP) para centenas de 
pessoas. O investimento foi realizado com incentivo 
fiscal via Programa de Ação Cultural (ProAc).
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Baobá Produções Artísticas Ltda. – apoio à 
montagem da peça de teatro Três dias de chuva, sobre 
a relação entre pais e filhos, exibida em São Paulo 
(SP) para centenas de pessoas. O investimento foi 
realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação 
Cultural (ProAc).

Cia. de Dança O Cisne Negro – apoio à montagem 
e à divulgação do clássico balé O quebra-nozes, 
exibido em São Paulo (SP) para centenas de pessoas. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal 
via Lei Rouanet.

Projeto Lar Feliz – contribuição para a entidade realizar 
o Projeto Arte, Cultura e Aprendizagem, em Jaguariúna 
(SP), que engloba a reforma do centro cultural, compra 
de equipamentos de cozinha, informática, materiais 
culturais e artísticos, em benefício de 120 crianças 
e adolescentes. O investimento foi realizado com 
incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Ação social ligada ao negócio
Policlínica de Pneumologia de Londrina – 
contribuição para a entidade paranaense beneficiar 
30 mil adultos por meio de diagnósticos da doença 
pulmonar obstrutiva crônica, patologia de alta 
incidência e de significativo impacto social na 
população acima de 40 anos.

Comunicação Corporativa
Tel. (11) 5188-4405
viviane.mansi@takeda.com
www.takedabrasil.com/br
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Indicadores de responsabilidade 
socioambiental empresarial

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

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

Práticas de responsabilidade 
socioambiental empresarial
Benvivere – filosofia e forma de trabalho que coloca 
as pessoas, sejam elas do público interno ou externo, 
no centro das ações da empresa. Reúne uma série 
de ações promotoras de um ambiente de trabalho 
agradável, produtivo e de respeito, incluindo práticas 
como: convênios com academias, escolas de idiomas e 
cursos de pós-graduação, saída antecipada às sextas, 
quick massage, ginástica laboral, semana da reeducação 
alimentar, mais segurança nos veículos da frota 
(air-bag e abs) etc.

Comitê de Responsabilidade Social – 
12 colaboradores voluntários de todas as áreas e níveis 
hierárquicos definem as estratégias da empresa no 
tema, além de analisar, avaliar, definir e acompanhar as 
iniciativas de investimento social e de voluntariado da 
companhia no Brasil.

Diálogo de Orientação do Desempenho – 
processo contínuo de avaliação que inclui a criação 
e a implantação de planos de desenvolvimento 
individual e de planos de carreira, a construção de 
um relacionamento mais próximo e efetivo entre 
gestor e subordinado, o estímulo à orientação e ao 
desenvolvimento do colaborador e o alinhamento de 
objetivos entre a empresa e seus integrantes. 

Giovani Energie – oferta de bolsas de estudo de ensino 
médio e superior para filhos de funcionários com 
excelente desempenho acadêmico, a fim de contribuir 
com a formação e a continuidade da alta performance 
acadêmica dos mesmos.

Incentivo ao voluntariado – convite e estímulo para 
que funcionários participem espontaneamente de 
ações filantrópicas realizadas pela empresa.

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: 
2.652
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Práticas corporativas ligadas ao setor
Gestão de Terceiros – exigências aos fornecedores 
de produção de medicamentos para que cumpram 
com as melhores práticas de saúde, segurança e 
meio ambiente; implantação do SAP para aperfeiçoar 
a administração dos processos; uso de operador 
logístico especializado no segmento farmacêutico e de 
transportadoras com roteiros planejados, de forma a 
elevar a eficiência da distribuição.

PEC Farma – programa de educação continuada à 
distância que capacita, para um melhor atendimento ao 
consumidor, balconistas, farmacêuticos, supervisores 
e compradores do varejo farmacêutico. Aborda o trato 
com o cliente, práticas de negociação e legislação. O 
curso é certificado pelo Instituto de Desenvolvimento 
do Varejo Farmacêutico (IDVF). Participantes com 
alto desempenho recebem prêmios, estimulando a 
participação ativa.

Práticas comerciais – adoção de política para o 
distribuidor com prazos de venda e de descontos 
bem definidos e com cotas mensais estabelecidas de 
acordo com o histórico de demanda de cada um deles, 
obedecendo, assim, ao nível de estoque adequado 
para a operação.

Relacionamento com a classe médica – atualização 
para médicos de todo o país, por meio de ações como: 
manutenção de sites informativos; palestras sobre 
o uso de condroprotetores para reumatologistas e 
ortopedistas; palestras sobre mitos e verdades no 
tratamento da osteoartrite para reumatologistas; 
dezenas de aulas para médicos sobre infecções 
respiratórias e infecções do trato urinário e seu 
manejo clínico.

Relacionamento com consumidores – cerca de 
10 mil atendimentos no ano, a maioria para prestar 
informações a pacientes sobre produtos e/ou serviços; 
disponibilização, no site da empresa, de bulas em 
fonte ampliada e em áudio para deficientes visuais; 
manutenção de sites informativos.

Relacionamento com públicos interno e externo 
– assessoria de imprensa para divulgar posições e 
opiniões sobre saúde; adoção de Fact book para guiar 
as respostas a clientes; reuniões trimestrais entre 
gerentes e com colaboradores administrativos e da 
fábrica; diálogo mensal entre membros do corpo 
diretivo; distribuição do Value report anual, com valores 
da corporação e resultados financeiros mundiais; 
lançamento de nova página na internet integrada à 
página global da empresa.

Site Fígado Saudável (www.figadosaudavel.com.br) 
– disponível para pacientes, classe médica e população 
em geral, contém informações sobre o diagnóstico 
e o tratamento de doenças do fígado, beneficiando 
centenas de pessoas que acessam as páginas. O site 
ficou no ar até o fim de 2012.

Site Livre da Cistite (www.livredacistite.com.br) 
– instrumento para promover a educação médica 
continuada, por meio de acesso gratuito e restrito aos 
médicos de conteúdos sobre diagnóstico, tratamento e 
prevenção, beneficiando centenas de profissionais que 
acessam as páginas. O site ficou no ar até o fim de 2012.

Site PneumoAtual – Espaço Tosse  
(www.pneumoatual.com.br) – instrumento para 
promover a educação médica continuada, por 
meio de acesso gratuito e restrito aos médicos de 
conteúdos sobre o sintoma da tosse e seu tratamento, 
beneficiando centenas de profissionais que acessam 
as páginas. O Zambon patrocinou esse espaço até 
o ano de 2012.

Site Saúde Respiratória  
(www.sauderespiratoria.com.br) – disponível 
para pacientes, classe médica e população em geral, 
oferece dados sobre a importância da respiração e 
as patologias do pulmão, além de dicas de exercícios 
e ações de preservação ambiental para melhorar a 
qualidade do ar, beneficiando centenas de pessoas que 
acessam as páginas.
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Ações sociais
Caravana do Esporte Zambon – oferta de oficinas 
de futebol, vôlei, basquete, tênis e atletismo para 360 
alunos da rede pública de Embu das Artes (SP), com 
a execução feita pelo Instituto Esporte e Educação 
(IEE). Incluiu formação de 40 professores para aplicar 
disciplina na perspectiva de um jogo e para promover 
o conceito de cidadania em sala de aula. Contou com a 
atuação de 32 voluntários da empresa, que apoiaram o 
IEE no acompanhamento e orientação às crianças.

Doação em materiais – destinação, pela empresa, 
de 300 itens de materiais esportivos (bolas, redes, 
camisetas, squeezes, artefatos para a prática das 
atividades etc.) para a escola e as crianças beneficiadas 
pela Caravana do Esporte.

Doação em materiais – destinação, pela empresa, 
de nove computadores, quatro impressoras e 94 itens 
de informática (entre outros, caixa de som, máquina 
fotográfica, scanner, rádio, teclado, GPS, DVD-player, 
monitor, no-break) para o Lar Escola São Francisco, 
em São Paulo (SP). Os valores da revenda, no bazar 
da entidade, foram revertidos para a manutenção 
das atividades de reabilitação de pessoas com 
deficiência física.

Ação social ligada ao negócio
Centro de Estudos do Centro de Ortopedia e 
Reabilitação no Esporte (Cecore) do Hospital do 
Coração – contribuição financeira para a manutenção 
das atividades da instituição em São Paulo (SP), que 
desenvolve pesquisas acadêmicas sobre medicina 
esportiva e reabilitação no esporte.

Comunicação Institucional
tel.: (11) 3075-9300
zambon.informa@zambongroup.com
www.zambon.com.br
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Rua Verbo Divino, 1.488 – 7º andar – Cj. 7A
Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP – CEP: 04719-904

Tel.: (55 11) 5180-3499 – Fax: (55 11) 5183-4247
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