
 
 

 

São Paulo 12 de novembro de 2018 

 

Sanofi recebe certificação de segurança HPR 
 

A afiliada brasileira da Sanofi entrou no seleto grupo de empresas certificadas com o 

HPR (Highly Protected Risk – ou risco altamente protegido, em português).  Emitido 

pela seguradora FM Global, líder em seguro patrimonial e gestão de risco, o selo 

atesta que o Centro de Distribuição Unificado de Guarulhos está altamente protegido 

contra riscos, incluindo aqueles provocados por eventos naturais. A afiliada brasileira 

foi a primeira unidade da Sanofi a receber essa certificação em toda a América Latina.  

 

Para conseguir esse reconhecimento, além da construção do centro de distribuição de 

Guarulhos ter seguido todos os requerimentos da FM Global, a equipe de Supply 

Chain da Sanofi no Brasil teve de implementar uma série de medidas críticas de 

prevenção e mitigação de perdas. A configuração de sprinklers, a disposição de 

armazenamento de materiais, e até mesmo implementação de programas de elemento 

humano e manutenção são algumas das iniciativas que foram necessárias para obter 

esse alto padrão de proteção.  

 

“Na prática, isso se traduz em maior segurança e confiabilidade em nossa operação 

para nossos pacientes, clientes e funcionários”. “É resultado do trabalho extraordinário 

dos times de Distribuição, Qualidade e HS&E, afirma Katia Souza, Diretora de Supply 

Chain da Sanofi no Brasil. 

 

Sobre a Sanofi 

A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma 

companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio 

de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar 

sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões 

que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está 

transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo.  

Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas. 
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